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 إهداء

 

كبارًا لروح والدتي أنحني بكّل ُذّل وخضوع احترام ، ُكّمي، بروحي، بعقمي، أنحني بالعظيمةًا وا 
قَدمْيها  ، وأضع ِمن أسفلي ُغبار األرض التي داستها يوماً إلى أْن ُيالِمس جبينوجسدي، 

.ي أناُل رشفًة من لذيذ كأس رضاها، لعمّ الّطاهرِتْين دراستي هذه  

في ميزان  اه، وأن يجعماد لها األجر والّثواب بعدد حروفهسائمًة المولى عّز وجّل أْن ُيجدّ 
. سناتها إلى يوم الّدينح  
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، ، وأّنيا نتيجة أبحاثي الخاصةجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرُأقّر أنا معّدة الّرسالة بأّنيا ًقّدمت ل
ة ، وأّن ىذه الّرسالة أو أّي جزء منيا لم ُيقّدم لنيل أّي درجة عمميّ ء ما تّم اإلشارة إليو حيثما وردباستثنا

. ُعميا ألّي معيد أو جامعة أخرى  
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 شكر وعرفان

 

، ولو عّز جاللو الحمد الذي ميما كُثر يبقى قمياًل أْن أعانني عمى إعداد ىذه الّدراسة الحمد هلل حمدّا كثيراً 
في  أجل والدة دراستي ىذه، وتأّييدىم لي ودعمي المتواصل من نعمة تسخيره لي العظماء من عبادهأمام 

نتاج المعرفةزحام مي . دان البحث العممي وا   

، إبتداًء من مشرفي الدكتور محمد شعيبات و أتقّدم بجزيل الّشكر واإلمتنانإلييم جميعًا كّل باسمو ولقب
إنتقااًل إلى جميع أساتذتي في جامعة ، أكرمني بعممو وتوجيياتو البّناءةالذي منحني الكثير من وقتو و 

.    لذين ىم أنيار العمم الاّلمنقطعة، نرتوي من خيراتيم لنكون ونحياالقدس ا  

 ،ة نيى اسماعيل عطيروالدكتور  محمود أبو سمرة األستاذ الدكتور :إلى عضوّي لجنة المناقشةباإلضافة 
. أقرب إلى الكمال تفاصيل دراستي ّن تجعلقّدماه لي من تغذية راجعة وتعديالت دقيقة من شأنيا أ لما  

رشادي لم بما يتّفق  كيفّية الّصائبة لبناء أداة الّدراسةولحضرات الُمحّكمين األفاضل الذين قاموا بتبصيري وا 
.اوتحقيق أىدافي  

وخالص الشكر والعرفان بالجميل لحضرة مدير مديرية التربية والتعميم العالي/بيت لحم األستاذ سامي مروة 
، كومية والخاصة في محافظة بيت لحموجميع مديري ومديرات ومعّممي ومعّممات المدارس المختمطة الح

ياّي إلتمام تطبيقيإلنجاح دراستيالذين بذلوا الجيد والوسع  .ا، وتعاونوا وا   

، أخي الميندس أبو وجيو دائم سيم كبير إخوتي الذي ىو أمي وأبيوانتياًء بجميع أفراد عائمتي وعمى رأ
، الذي من فوق رأسو برفٍق أضع تاجًا مموكّيًا مرّصعًا بألماس الَعْون لي في كّل جزئّيات حياتيالّرعاية و 

.   حني تقديرًا لعظيم عطائوحروف الشكر وأن  
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 الممخص

.  ألداء مديرييمفي محافظة بيت لحم التعّرف إلى تقّييم معّممي المدارس المختمطة  ت ىذه الّدراسةىدف
في محافظة  الخاصة والحكومية دارس المختمطةالم ومعّممات معّمميمن جميع  وتكّون مجتمع الّدراسة

( 1211، والبالغ عددىم )م 2018_  2017من السنة الدراسية العاممين في الفصل األول  ،بيت لحم
الت مديرية التربية ، كما ُرصدت في سجّ ( مدرسة حكومية45( مدرسة خاصة و)27موّزعين عمى )

. محافظة بيت لحموالتعميم ل  

( مدرسة 20)، حيث بمغ عددىاعنقودًا()عمى أساس أّن المدرسة ُتمّثل عنقودّية عشوائيةوتّم اختيار عّينة 
( معّممًا ومعّممة من معّممي 350، تضّم )%( من مجتمع البحث27أّي بنسبة ) ،مختمطة خاصة وحكومية

    .محافظة بيت لحمدارس المختمطة في الم

( فقتترة موّزعتتة عمتتى ثالثتتة مجتتاالت متتن 56)تكّونتتت فتتي صتتورتيا الّنيائيتتة متتنبانة وقامتتت الباحثتتة ببنتتاء إستتت

 .ام مدير المدرسة المراد تقّييميامي

جاء  معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديرييم تقّييموأظيرت نتائج الّدراسة أّن 
.(6.0قيمتو)( وانحراف معياري 9.3قيمتو) متوسط حسابي لمدرجة الكميةب ،بدرجة عالية  

تقّييم معّممي المدارس المختمطة في  بين متوسطات تقديراتفروق  النتائج أّنو ال يوجدكما أظيرت  
سنوات الخبرة، المؤىل العممي( لجميع ، الجنسات)تعزى لمتغير  محافظة بيت لحم ألداء مديرييم

.المجاالت  

تقّييم معّممي المدارس المختمطة في محافظة  بين متوسطات تقديراتد فروق و وجالنتائج بينما أظيرت 

  .تعزى لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة بيت لحم ألداء مديرييم

تقّييم معّممي المدارس المختمطة في  بين متوسطات تقديراتد فروق و وجوكذلك كشفت النتائج عن 
. لمدرسةمرحمة التعميمية الخاّصة باعزى لمتغير التمحافظة بيت لحم ألداء مديرييم   

وأىّميا: كان لمباحثة بعض الّتوصيات وفي ضوء نتائج الّدراسة  



 
 

 د
 

اميم الموكمة الحكومّية لميإستمرار وزارة التربية والتعميم في متابعة أداء مديري المدارس المختمطة  _1
، إنطالقًا جات المسيرة التربوية والتعميمية، لممحافظة عمى عمّو مستوى أدائيم الميني وتطوير مخر إلييم
  . حّق المواطن في التعّمم الّسميم، الشامل، المتكامل من

المراد  ، والتنويع في مجاالت المياميم أداء مديري المدارس المختمطةإجراء دراسات مستقبمّية حول تقيّ  _2
  . ي محافظات أخرى من محافظات الوطن)فمسطين(، وفتقّييميا بأساليب مختمفة
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Evaluation of Mixed Schools Teachers in Bethlehem Governorate of Their 
Principals' Performance 

 

Prepared by : Fatemah Sulieman Mohammad Awesat. 

Supervised by : Dr. Mohammad Shuibat. 

 

Abstract :  

  This study aims to identify the evaluation of mixed schools teachers in 
Bethlehem governorate of their principals' performance. The study population 
consists of all male and female teachers in mixed private and public schools in 
Bethlehem governorate employed in the first semester of the scholastic year 
2017-2018. Their total number is 1211 teachers distributed over 27 private 
schools and 45 public schools in accordance with the records of the 
Directorate of Education in Bethlehem governorate in the second semester of 
the scholastic year 2016-2017.  

A cluster random sample was selected on the basis that a school represents a 
cluster. The number of the sample reached 20 private and public mixed 
schools i.e. a 27% of the study population which includes 350 male and 
female teachers of mixed schools in Bethlehem governorate.  

The researcher built a questionnaire the final version of which consisted of 56 
paragraphs distributed on three areas of principal's duties which were the 
subject of evaluation.  
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Study findings have indicated that the evaluation of mixed schools teachers in 
Bethlehem governorate of their principals' performance scored a high degree 
with a mean of (3.9) of the total value and a (0.6) standard deviation.  

It was also found that there are no differences in the means of the estimates 
of the evaluation of mixed schools teachers in Bethlehem governorate of their 
principals' performance due variables of (gender, years of experience, 
academic qualification) for all areas. However, it showed that there are 
differences in the means of the estimates of the evaluation of mixed schools 
teachers in Bethlehem governorate of their principals' performance due to 
school administrative supervisory body variable.  Moreover, the findings 
revealed the existence of significant differences in the means of the estimates 
of the evaluation of mixed schools teachers in Bethlehem governorate of their 
principals' performance due to school educational stage variable.  

In light of the study findings, the researcher had some recommendations: 

1. The Ministry of Education continues to monitor the performance of 
public mixed schools in the implementation of the designated duties 
in order to maintain their high level of professional performance and 
develop the learning and educational outcomes of the educational 
process based on the citizen's right to a sound, comprehensive and 
integrated learning.  

2. It is essential to conduct future research on the evaluation of the 
performance of mixed schools principals; there should be variation in 
the fields intended for evaluation following different assessment tools 
to include other governorates in Palestine.  
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لالفصل األو  

                                                                                         

اوأهمّيته الّدراسة مشكمة  

 

، ا، حدكدىا، أىمّيتيا، أىدافيا، فرضّياتيا، أسئمتيا، مشكمتيىذا الفصؿ عرضان لمقّدمة الّدراسة تناكؿ 
.اكمصطمحاتي  

 

:لمقّدمةا 1.1   

تـ تكجيو نشاط مجمكعة المدرسيف فمف خالليا ي ،ظاـ التربكمة مف أىـّ أركاف النّ ُتعّد اإلدارة المدرسيّ 
، تنسيقياكذلؾ عف طريؽ تنظيـ جيكد الجميع ك ، مكر نحك تحقيؽ األىداؼ المشتركةأكلياء األكالطالب ك 

المدرسة بمثابة البيت الثاني  تعتبرك  ،المتكافرةالبشرية كاإلستخداـ األمثؿ لممكارد كاإلمكانات المادية ك 
ادر عمى متابعة األعماؿ ، كقكد قائد بارع، مبدع، مفّكر، األمر الذم يستكجب كجكالحاضف لمطالب

      (.2014عابديف، )مراقبة سيرىاكتخطيطيا ك  كتنظيميا

كالمكّجو  المحكر المحّرؾ، ك عصبي الذم تقـك عميو المدرسةبمثابة الجياز ال مدير المدرسة يعتبر لذلؾ
مكاناتيا المادية ك   ،، فيك الذم يتكّلى المسؤكليات التي تسعى المدرسة لمسير بمكجبياالبشريةلطاقاتيا كا 

اإلمكانات التي الظركؼ ك ، كتكفير التربكية التعميمية المصغرة العمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا كنكاة لممؤسسةك 
مسؤكؿ عف حفز ، ك ية التعميميةالشامؿ لمطالب الذيف ىـ محكر العمممك الكامؿ ك تساعد عمى تحقيؽ النّ 

(.1994الفقي، )تكاهمسألمكر يتكّقؼ عمى فاعمية أدائو ك ، فنجاح اتشجيع العامميف عمى اإلبتكارك   

تـ إمداد المجتمع كعف طريقو ي ،لممجتمعات اإلنسانيةالتي تقّدـ أعظـ الخدمات التعميـ مف أكبر ك  بما أفّ ك 
قائد ىذه الخدمة الّسامية بما  فإفّ  ، لذاالفائدة، كاإلبداع مما يعكد عميو بالنفع ك لمعرفة، ابنكعّيات الفكر

عداد، حيث يتعّمؽ بإدارة األفراد ك ان ميمّ منصبان خطيران ك  يشغؿ ؿ مف مسؤكلياتيتحمّ  ، مع تعّدد األجياؿ ا 
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، آخركف)الحريرم ك المتابعة اليكمية لألعماؿ المختمفةكصعكبة اإلشراؼ عمييا ك  ،تداخؿ الكظائؼك المياـ 
ؿ يتحمّ ، ك يقؼ عمى رأس التنظيـ المدرسيالمسؤكؿ األكؿ الذم ة ك ائد البيئة التعميميّ فيك ق .(2007

  (.2004الخكاجا، )المجتمعة ك الكاممة أماـ السمطة التعميميّ المسؤكلية األكلى ك 

كف أف زة دو ال يمكف أف تكجد مدرسة متميّ اىا أنّ معركفة ألحد مشاىير التربية في أمريكا مؤدّ ىناؾ مقكلة ك "
كـ بو كر الذم يق، فالفرؽ بيف المدرستيف يعكد إلى الدّ العكس صحيحك ، يككف عمى رأسيا مدير متميز

   (.11، 2002، كاربنتر)"عامميفلسائر اسيف ك أسمكب قيادتو لممدرّ المدير في طريقة إدارتيا ك 

تطكيره ـز الرتقائو ك خاذ الاّل اتّ ك  ،مقارنتو بالمستكل المطمكبك ا ال بد مف تقّييـ أداء مدير المدرسة مف ىن
(.2000)قرقش، عمى مدرستو بكؿ عناصرىا ثير إيجابيلما لذلؾ مف تأ ،مينّيان   

، كاكتشاؼ نكاحي الضعؼ األخطاء معرفةال يقتصر عمى  داعمة ة إيجابيةيـ باعتباره عمميّ فالتقيّ 
شمؿ بيف ذراعيو تذليؿ ل ذلؾ لي، بؿ يتعدّ األداء المتقفبات التي تكاجو التنفيذ الصائب ك الصعك ك 

  (.2000قرقش، ة لتحقيؽ األىداؼ)اإلرشاد ألفضؿ الطرؽ المؤديّ ك  ،قاتالمعكّ الصعكبات ك 

مثؿ  ،قرارات ممكنة تتعمؽ بإدارة العامميف فييايـ التربكم لمكصكؿ إلى أفضؿ ستخدـ عممية التقيّ حيث تُ  
، التطكيرظـ المتعمقة بالتدريب ك حاجات النّ  يساعد في تحديد، كما ك يـ أك اإلستغناء عنيـنقمترقيتيـ أك 

 يـ بمثابة المعيار الذم يتـ فية التقيّ ، فعمميّ العالجفعاليات التي تتطمب التطكير ك الك يبرز الميارات ك في
(.1986)الطكيؿ، تطكيرىااختيار برامج النظاـ ك ر ضكئو تبري  

أسس ير ك كجكد معايّ  التحميؿ العممي القائـ عمى مف ة ال بدّ يـ األداء األىداؼ المرجكّ ؽ عممية تقيّ لكي تحقّ ك 
لجميع  مدركان ك  ،يموفي عممية تقيّ  جزءا مشاركان ، مع ضركرة أف يككف المدير قارف بيايُ داء ك نسب إلييا األيُ 

ممة لكي يستطيع أف يككف جُ  ، حيث يتكّجب عمى المدير أف يتذَكؽ الحرؼـ مف خاللياالتي سيقيّ  يرالمعايّ 
عمى تحسيف  عدهمف األمكر اليامة التي تسالذاتو  ، إذ يعد اعتماد المدير لعممية التقكيـ المستمرّ كاممة

(.2000)قرقش، ةتصكيب أخطائو المينيّ ، ك مياراتو اإلدارية  

لكصكؿ إذ سيتـ مف خالليا ا ،يـ ذاتياأىمية عف عممية التقيّ  المناسبة يـاختيار أداة التقيّ ة ال تقؿ عمميّ ك 
الثبات، المكضكعية،  ، بد مف أف تتكافر فييا الكفاءة، الدقةالف ،التحسيفإلى أحكاـ ىادفة لمتطكير ك 

الكقت الالـز لتطبيقيا ك  ،التكمفة الماديةالتنفيذ مف حيث سيكلة التطبيؽ ك  ة مكانيّ ا  ك ، الشمكلية، الصدؽ
. (2013أبك حامد، )تفسير النتائج ك   
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  :يأتي مف أبرزىا مايـ ك تقكـ عمييا عممية التقيّ التي سس األ مراعاة باإلضافة إلى

  . يـ األداءمعايير كاضحة لتقيّ ستخداـ مفاىيـ ك ا _ 1

.تحديد األداة المناسبةلمتمّكف مف  المراد تقّييميا الجكانبك  يـة مف التقيّ _  تحديد األىداؼ المرجكّ 2  

  .يـ متكاممةعممية التقيّ باعتبار أّف  ،محاكلة ربط النتائج باألسبابالمكضكعية عند تفسير النتائج ك _ 3

ضركرتيا ، كالقناعة التامة بإيجابيتيا ك ة التقّييـ تشاركية تعاكنيةنظران ألف عمميّ  بيف األطراؼ _ التعاكف4
.(2000)قرقش،   

كف اإلناث التي أطمؽ عمييا التربكيّ اإلشارة إلى أّف مسألة التربية كالتعميـ المشتركة بيف الذككر ك ال بد مف ك 
رات الناتجة عف ذلؾ التكتك  ،، تتطّمب كجكد مدير مدرؾ لكؿ الضغكط الخفّيةختمطعميـ المُ مصطمح التّ 
التي  ،المشكالت التربكية حؿّ مكاجية ك ، كعمى قدر عالي مف الكعي كالمسؤكلية كالقدرة عمى اإلختالط

   (.2012شحادة، )حادم الجنسائبة في ظؿ التعميـ أُ تكاد تككف غ

التنظيمي في مدارسيـ بالمستكل األكاديمي كاإلدارم ك  يكضالنّ  المدارس المختمطة يرمى لمدى يتسنّ حتك 
، يجب عمييـ التربكية لتحقيقياالطمكحات التي تسعى السياسة ي التطمعات ك مبّ بما يُ ، ك أفضؿ عمى نحك  

ذلؾ مف ، ك المسؤكليات المعقكدة حكؿ أعناقيـفي أداء سمسمة الميمات ك  لمنجاح الكسعبذؿ أقصى الجيد ك 
، كمراعاة حاجاتيـ (1999)إسماعيؿ، بكؿ مكاردىا لخدمة جنسّي الطالب خالؿ تطكيع البيئة المدرسية

ـز الحتكائيـ في كؿ تشكيؿ الكعاء الاّل ، ك الجسمي كالفكرمالؼ مراحؿ نمّكىـ ؼ باختميكليـ التي تختمك 
األزمات  لتخّطي ،استيعابياخالؿ تفّيـ تغّيراتيـ النفسية كالكجدانية ك  ، مفينتقمكف إلييامرحمة دراسية 

لمبنية عمى تعزيز الثقة بالنفس إقامة العالقات اإلنسانية اب اإلىتماـ، ك التسّربالُمتكّقعة كاإلنحراؼ ك 
  (.2014عابديف، )الّنفسيالعقمي ك اإلنسجاـ غـ ك لتحقيؽ التنا ،ريفباآلخك 

 مف خالؿ إقامة عالقات بينّية ،ميفالمناخ اآلمف لممعمّ في إيجاد المتمثمة  يريفإلى مسؤكلية المد باإلضافة
، عالقات القرابة كالنسب كالصداقة عية المجردة مف، المكضك تقدير الجيكدكاإلحتراـ المتبادؿ ك  سميمة

بعيدان عف الييمنة ، اإلنتماء إلييالعمؿ في جماعة ك تأكيدان عمى أىمّية ا ،ركح الّزمالة في العمؿخمؽ ك 
ا ، ممّ بيف العامميفلركح التنافس اإليجابي بسّميا القاتؿ  ةة التي تفسد العممية التعميميّ الفرديّ ك ، ةالتسمطيّ ك 

(.2004الخكاجا، )اإلبتكار في المدرسةيؤدم إلى رككد مياه اإلبداع ك   
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 ،نتائجياالذيف ىـ مقّر مخرجات المدرسة ك  بالمعمميف سينعكس إيجابان عمى الطمبة يريفإذ إّف اىتماـ المد
غبتيـ في اإلستمرار في ر مدل ك  ،، إتجاىاتيـ نحك العممية التعميميةمف حيث مستكل تحصيميـ األكاديمي

  (.1994الفقي، )ةيّ رسنتمائيـ لمبيئة المدإدرجة التعّمـ ك 

في تربية الطمبة ، ألىمّيتيا امتابعتيية األنشطة المدرسية المنّظمة  ك مسؤكلية رعا كما يتحّمؿ المديركف"
عدادىـ لمحياة (،216، 2014)عابديف، "اإلجتماعية، ك ُمقية، الثقافية، البدنيةتنمية جكانبيـ الخُ ، ك كا   

طة بيف دفتّي الكتب الكممات المخطك ك  ،حيث تعد تمؾ األنشطة بمثابة المترجـ العممي لمحركؼ المتصمة
التركيح عف إسعادىـ ك  مؿعكامف  نياكْ كَ  ، باإلضافة إلىفي ذاكرة الطمبة تمتاز بالعمر المديد، ك درسيةالم

. لزفير سأـ ركتيف التعّمـ المعتاد، طارديف باليا شييقان يمّدىـ بطاقة إيجابية، حيث يتنفسكف مف خاليـنفكس
، اضة، رحالت، مكسيقى، رسـ)ريالمتنّكعةك  تكجيو المعّمميف إلى األنشطة المفيدةالمبادرة ك ككذلؾ مسؤكلية 

بذؿ الكسع في ك  رغباتيـما يتناسب مع قدراتيـ ك المالئمة لكال الجنسيف مف الطمبة ب، ك ، مسرح( دبكة
  (.2012شحادة، )لتنفيذىاير الميزانّية الكافية تكف، ك مف حيث المكارد البشرية كالماديةمباتيا تأميف متط

محة ف ىناؾ ضركرة مُ فإ ،عتبر المدير مشرؼ مقيـ في مدرستوانطالقان مف القاعدة اإلدارية التربكية التي تك 
قياميـ بما ىك مطمكب د مف إتقانيـ لعمميـ ك ، ك التأكّ مدراء عمى المعّمميف بشكؿ مستمرّ لميّمة إشراؼ ال

مالحظة مدل تكافؽ ك  ،طالبوعمى التفاعؿ القائـ بيف المعمـ ك لإلطالع  ة، عف طريؽ الزيارة الصفيّ منيـ
(.2007، آخركفالحريرم ك )ـزتقديـ التكجيو الاّل ك  دريس مع أىداؼ المناىج الدراسيةأساليب الت  

تيـ ، مساعدمسؤكلياتيـ، تكضيح أدكارىـ ك نيان ك عمميان تنميتيـ ميميف يتضمف ؼ عمى المعمّ ااإلشر  إذ إف"
ليـ بشكؿ  تقديـ التغذية الراجعة، ك ئؿ المناسبة لتدريسياالمادة التعميمية كاختيار الطرؽ كالكسا في تنظيـ

(. 188، 2014)عابديف، "تطكير عممية التدريسمستمّر مف أجؿ تحسيف ك   

، حتمان يف عمى إتقاف أداء كاجبات مينتيـقادر ، ك اليف متميزيفمعمميف فعّ  تكفير ف المدراء مفتمكّ  بحيث إذا
تكظيفيا في ، قادريف عمى إنتاج المعرفة ك يفطمبة فعاليف متميز  سيتمكنكف مف إيجاد أكلئؾ المعّمميف فإفّ 

(.2002، كاربنتر )ةحياتيـ العمميّ   
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  :ّدراسةشكمة الم 2.1

يمانان منيا بأىمّية العالقة المينّية المشتركة ك  ،احثة مف أعضاء الفريؽ التربكمنظران لككف الب المعمميف بيف ا 
المدارس يا ضمف أسكار إجراء دراست ، فقد قّررتالتي تصّب في ذات اليدؼ الّسامي المدارس يرممدك 

لتقّييـ أىـ ركائز العممية الّتعميمية  مف ـ تبارىباع فمعّمميالاإلستعانة بك  ،المختمطة في محافظة بيت لحـ
الحاجة إنطالقان مف الضركرة ك ذلؾ ك  ،ةالرئيسيّ  كء المعاّيير الخاصة بمحاكر الّدراسةفي ضأداء مديرييـ 

مدل بمكغو ألىداؼ ة ك رجة انسجامو مع المعاّيير المعتمددك  ،ةرسالمد أداء مديرإلى الكقكؼ عمى 
 التيك  ،ة لمّدراسةأعماؿ عظيمة ضمف المحاكر الرئيسيّ لية القياـ بمياـ ك ، إذ تقع عمى المدير مسؤك مدرستو

التعميمية تمد نجاح سير العممية التربكية ك ، حيث يعبشّتى أشكاليا مخرجاتياتؤّثر بقكة عمى أفراد المدرسة ك 
النجاح في تحقيؽ المكِصؿ إلى اإلرتقاء الجماعي ك  قدرتو عمى األداء اإلدارمك  عمى كفاءة المدير

 األىداؼ المنشكدة .

:ياآلت في السؤاؿ الرئيس مشكمة الّدراسة تحّددتك   

التقّييـ  ىؿ يختمؼ ذلؾ، ك ألداء مديرييـ المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـتقّييـ معّممي  ما
     ؟باختالؼ متغّيرات الّدراسة

:ّدراسةسئمة الأ 1.3  

:اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف ىذه دراستياإجراءات  مف خالؿ ةالباحث تحاكل  

؟ألداء مديرييـ بيت لحـ محافظة تقييـ معممي المدارس المختمطة في_ ما 1  

مديرييـ باختالؼ متغيرات  ألداء بيت لحـ محافظة _ ىؿ يختمؼ تقييـ معممي المدارس المختمطة في2
كالمرحمة التعميمّية ، ، الجية المشرفة عمى المدرسةجنس المعمـ، سنكات خبرتو، مؤىمو العممي)ّدراسةال

؟(بياالخاصة   
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:ّدراسةرضيات الف 4.1  

:تيةالثاني الفرضيات الصفرية اآل ّدراسةعف سؤاؿ ال تبثقان  

متكسطات تقديرات معممي  بيف( α ≤ 0.05)ئية عند مستكل الداللةحصا_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إ1
.)ذكر ، أنثى( ألداء مديرييـ تعزل لمتغير جنس المعمـ بيت لحـ محافظة المدارس المختمطة في  

متكسطات تقديرات معممي  بيف( α ≤ 0.05)حصائية عند مستكل الداللة_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إ2
 5ف )أقؿ مـ تعزل لمتغير سنكات خبرة المعمـألداء مديريي بيت لحـ محافظة المدارس المختمطة في

.سنكات( 10أكثر مف  ،سنكات 10إلى  5سنكات، مف   

متكسطات تقديرات معممي  بيف( α ≤ 0.05)حصائية عند مستكل الداللة_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إ3
أقؿ مف )ألداء مديرييـ  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ  بيت لحـ محافظة المدارس المختمطة في
.(لكريكسأعمى مف بكا ،بكالكريكس، بكالكريكس  

متكسطات تقديرات معممي  بيف( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة _ ال تكجد فركؽ ذات داللة 4
  ألداء مديرييـ تعزل إلى الجية المشرفة عمى المدرسة بيت لحـ محافظة المدارس المختمطة في

.(الحككمية ،)الخاصة  

متكسطات تقديرات معممي  بيف( α ≤ 0.05)صائية عند مستكل الداللة_ ال تكجد فركؽ ذات داللة إح5
بالمدرسة  ةالخاص ةالتعميمي رحمةألداء مديرييـ تعزل لمم المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ

.، ثانكم()أساسي دنيا، أساسي عميا  

:ّدراسةهداف الأ 5.1  

: يأتيلى ما إالّتعّرؼ  ّدراسةال تىدف  

.ألداء مديرييـ المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ_ تقّييـ معّممي 1  

ات ، سنك جنس المعمـ، المؤىؿ العممي)ّدراسةال متغّيراتالتّقّييـ في ضكء  الفركؽ في التعّرؼ إلىك  _2
(.بيا ةالخاصّ  ةالتعميمي رحمةالم، ك المدرسةالجية المشرفة عمى  ،الخبرة  
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ـّ تقدي_ ك 3 .ّدراسةتبعان لنتائج ال متخذم القرار التربكمـ التكصيات المناسبة لممسؤكليف ك مف ث  

:ّدراسةهمية الأ 6.1  

فرصة ، المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ إعطاء معّممي خالؿ مف اأىمّيتي ّدراسةال هىذ تكتسبا
تحميؿ كنقدىا بمكضكعّية ك  ،اتتبُّع نتائجي مف ثـّ ، ك ادؼ إلى تقّييـ أداء مديرييـالتعبير الحّر الي   

في ضكء  مديرم المدارس المختمطةأداء قعية عف تجميع مادة عممية كا، ك يميا تحميالن عممّيان عادالن صتفا
   .الشامؿالفمسطيني حقيؽ اإلصالح التربكم ذلؾ لإلستفادة منيا في ت، ك الرئيسية ّدراسةالمحاكر 

إعداد كتأىيؿ مديرم لمختصيف بصحاب القرار التربكم اُمعطيات كاضحة أل ّدراسةنتائج ال تكّفر حيث 
إعادة النظر في  مّكنيـ مفستحيث ، ، ككذلؾ لممسؤكليف كالميتّميف بالتعميـ المختمطكتكظيفيـالمدارس 

مكاجية ، ك ةالمدرسيّ باإلدارة  تعزيز مكاطف القّكة لمسمكّ  مف أجؿ، أبعادهجزئّياتو كدراستو مف جميع جكانبو ك 
.ُتعرقؿ تطكير مخرجاتيارة التربكية كالتعميمية ك عكامؿ الضعؼ التي ُتعيؽ المسي  

، األساسية افي أدّؽ ركائزى ّدراسةالستكماؿ ال، لباحثيف مف ذكم اإلختصاصدعك اا ستباإلضافة إلى أني
المكتبة  بالتالي إثراء، ك ليده الّدراسة مكّممةداعمة ك  إلجراء عّدة دراساتفتح اآلفاؽ العممية مف أماميـ ك 

.عيف لاّلِحقيف مف الطمبة التربكّييفمُ بما ىك الـز ك   

التي تتمّثؿ في استكماؿ الباحثة إلحدل خطكات مسيرتيا  فؿ عف األىمية الشخصية ليذه الّدراسةال نغك  
.ستير في تخّصص اإلدارة التربكيةلمحصكؿ عمى درجة الماج ،الّدراسية  

:د الّدراسةدو ح 7.1  

مكانية تعميـ نتائجيك  ّدراسةال هىذ تتحّدد :أتيبما ي اا   

كالُمعّرفة في مصطمحات الكاردة  المصطمحاتك  بالمفاىيـ ّدراسةدالالت ال تدتحدّ  :_ حدكد مفاىيمية1
  .الّدراسة

.في محافظة بيت لحـ الحككمّيةالخاّصة ك  س المختمطةعمى المدار  الّدراسة تقتصر : ا_ حدكد مكانية2  

_  2017 الدراسي في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ بتطبيؽ دراستيا ةالباحث : قامت_ حدكد زمانية3
.ـ 2018  
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في  الحككميةالخاّصة ك  المدارس المختمطة معّمماتك  عمى ُمعّممي الّدراسةت قتصر : ا_ حدكد بشرية4
المدارس المختمطة التّابعة لككالة الغكث في محافظة بيت لحـ كذلؾ  استبعاد ، حيث تـّ محافظة بيت لحـ
، بحيث ال تضّماف ؿ األساسي كحتى التّاسع األساسي، مف الّصؼ األكّ مختمطتيف فقطلكجكد مدرستيف 
.األساسي كصفكؼ المرحمة الثّانكيةالّصؼ العاشر   

كمجتمع  ،مدل شمكلّيتياك  ،ثباتياكصدقيا ك  ،باألداة المستخدمة نتائج الّدراسة تدتحدّ : _ حدكد إجرائية5
.المعالجات اإلحصائيةك  ،لمبحكثيفطبيعة إستجابات اك  ،اعّينتيك  الّدراسة  

:ّدراسةصطمحات الم 8.1  

")الطكيؿ، في ضكء معاّيير محّددةكسيمة تمّكف مف إصدار حكـ مكضكعي عمى أداء معيف " :قّييـتّ ال
1997 ،47.)  

ستخداـ المعقكؿ يتكّقؼ ذلؾ عمى اإل، ك إنجاز الميمة كتحقيؽ اليدؼ بنجاحط يمّكف الفرد مف نشا": األداء
   (.606، 2010، خميفات كالمطارنة")لممكارد المتاحة

  (.41، 1995")الفتالكم، ميارةالمياـ كالمسؤكليات بكفاية ك إنجاز أك ىك : "

، 2013")أبك حامد، تكّقع منو القياـ بياالمسؤكليات التي يُ دير عمى القياـ بالمياـ ك قدرة الم: "المدير أداء
14.)  

الجنسيف الطمبة مف كال ىي المدارس التي يطبؽ فييا نظاـ مف التعميـ يتقاسـ فيو المدارس المختمطة : "
المتكفرة في المدرسة" تمفة ك المخالتسييالت ، ك الييئة التدريسية، المرافؽ ،اإلناث( ذات الصؼ)الذككر ك 
(.9، 2012)شحادة،   

في  ،ـ عف سطح البحر (780)"تقع في كسط الضفة الغربية عمى جبؿ يرتفع قرابة محافظة بيت لحـ :
، حيث تبمغ كـ جنكب مدينة القدس (10)تزيد عف عمى مسافة الء الجنكبي مف سمسمة جباؿ القدس ك الجز 

(. 8، 2011)سميماف، ( نسمة"190.116عدد سّكانيا حكالي)ك كـ،  (659)مساحتيا حكالي  

مف شأنو تكضيح ، لمصطمح تقّييـ أداء مديرم المدارس المختمطة ان جرائيإ ان تعريف قد صاغت الباحثةك  
: كما يأتي، المقصكد منو في ىذه الّدراسة  
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، كمدل المختمطة رساالمد ؤساءر ة لالمينيّ  كفاءةال: ىك تحديد مستكل مدارس المختمطةتقّييـ أداء مديرم ال
ة ، ة ، النفس حركيّ )المعرفيّ ةمككيّ سّ األىداؼ الث ثمّ مُ لتحقيؽ ة، ة كالبشريّ الماديّ  مكاردالمف تطكيع  ـتمّكني

الة عمى اىتماميـ بالبيئة المدرسية رات الدّ المؤشّ مف خالؿ  ،كالتطّمعات المستقبمّية لمطمبةة( كالكجدانيّ 
قامة العالقات اإل  ،، كمدل قياميـ بعممية اإلشراؼ في داخؿ المدرسةنسانية كرعاية األنشطة المدرسيةكا 

 بقّكة مختمطة مسّمحة تمّكف مف إعداد أجياؿ فمسطينّيةحديات، لمكالتّ  عكباتصّ الكقدرتيـ عمى مكاجية 
    .كتكازنيا الّنفسي كاألخالقي ،فكرىا قيّ عمميا كر 
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 الفصل الثاني

                                                                                         

والّدراسات الّسابقة الّنظرياإلطار   

 

، حيث اشتمؿ اإلطار سابقة ذات العالقة بمكضكع البحثالدراسات التناكؿ ىذا الفصؿ األدبّيات ك  
:العناكيف الرئيسية التاليةالنظرم عمى   

  .التعميـ المختمطك  ،األداء اإلدارم التربكم ـمفيكـ تقّيي، مفيـك اإلدارة المدرسية، مياـ مدير المدرسة 

 

اإلطار الّنظري 1.2  

:فهوم اإلدارة المدرسيةم 1.1.2   
ة عميميّ ، التي تقكـ اإلدارة التّ القطاع التعميمي شؤكف إدارةُتمّثؿ اإلدارة التربكية األصؿ العاـ المسؤكؿ عف 

، في حيف ُتشّكؿ اإلدارة المدرسية الفرع اإلدارم لمرسكمة لتحقيؽ أغراضيا المنشكدةعمى تنفيذ سياساتيا ا
مّما ، بذاتياالتي ترتبط بيما إرتباطان كثيقان يحُجبيا عف اإلستقالؿ ، ك بَقتْييادـ ألىداؼ كّؿ مف ساالخا

ـّ إلدارة القطاع الّتعميمي يجعميا تتمّتع بمكانة عظيمة في مستكاىا الثّالث ـّ ترجمة اليا ، فمف خالليا يت
، إلى أداء عممي إيجابي مكّجو نحك النجاح التعميميةربكية ك صفحات الُمخّططات التعمى  الحركؼ الّساكنةّ 
(.1998آخركف، )الدكيؾ ك الّتطّمعات المأمكلةك ات الغاي في الكصكؿ إلى  

تتمثؿ في التخطيط،  ( اإلدارة المدرسية بأّنيا "مجمكعة عممّيات كظيفية18، 1999)العمايرة ُيعّرؼ إذ 
فقان لسياسة ، كِ خارجيا، داخؿ المدرسة ك ضمف مناخ مناسبالتي تتفاعؿ بإيجابية ، ك التنسيؽ، كالتكجيو

الدكلة".يتّفؽ كأىداؼ المجتمع ك غبةن في إعداد النشء بما ، ر فمسفة تربكية تضعيا الدكلةعامة ك   
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البرامج تنفيذم الذم يقكـ بتنفيذ الخطط ك "الجياز ال ( بأّنيا26، 2007)آخركفالحريرم ك  في حيف عّرفيا
مع التكّجيات العامة  ، بما يتماشىالتعميـيمات الصادرة مف كزارة التربية ك التعمك ِكفقان لمسياسات المرسكمة 

، كخارجيا مع أكلياء األمكر خالؿ أفراد المجتمع المدرسي المدرسية مفذلؾ داخؿ البيئة ، ك لمدكلة
المؤسسات التعميمية ذات العالقة".كالمجتمع المحمي ك   

بالرغـ مف اختالؼ التي ، ك ةدرسيّ العديد مف التعريفات الخاّصة باإلدارة المفي األدب التربكم  كقد كرد
مف العمميات  تكاممة، باعتبارىا منظكمة مُ مضمكفذات ال احتكت في ثناياىا عمى، إال أنيا صياغتيا

ة قادرة عمى تكجيو بكصمة إداريّ تستكجب كجكد  ،الماديةة البشرية ك ككنات البيئة المدرسيّ التفاعالت بيف مك 
  (.2014)عابديف، المنشكدةة مساراتيا نحك تحقيؽ المخرجات التربكيّ 

الوصف لوظيفي لمدير المدرسة: 2.1.2  

، بحيث تندرج تحت ىذه المسؤكلّية األّكؿ عف كؿ ما يتعّمؽ بمدرستو المدرسة المسؤكؿ"يعتبر مدير 
 مستكيات أربعة كما يأتي:

_ المستكل اإلدارم: المتمّثؿ في تكفير الظركؼ المادية كالبشرية لتسّيير العممية التربكية.1  

كار كتكفير الّنمّك الميني لمطمبة _ المستكل الفّني: المتمّثؿ في المتابعة كتشجيع المعّمميف عمى اإلبت2
 كالعامميف عمى حّد سكاء.

_ المستكل االجتماعي: المتمّثؿ في تكثيؽ عالقة ذات تأثير متبادؿ ما بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.3  

(. 83، 2009_ المستكل اإلبداعي: المتمّثؿ في قيادة التجديد كالتطكير لمعممّية التربكية")عطير، 4  

:مدير المدرسة هامم 3.1.2   

 طمكحاتو في تحقيؽ محك أمّية، ك عالتي تمّبي احتياجات المجتم التعميميةإّف بمكغ األىداؼ التربكية ك 
عداد األجياؿ ا، ك التفكير المنطقي كاإلبداع يعيا تطك إلبتكار كصكالن إلنتاج المعرفة ك القادرة عمى التحميؿ ك ا 

يرأس  المسؤكليات حكؿ عنؽ ُرّباف المدرسة الذمالمياـ ك تفرض سمسمة مف ، لخدمتيـ في حياتيـ العممّية
سالمتيا اإلجتياد لتحقيؽ صالح المخرجات ك تحّممو أمانة عظيمة تستدعي منو ، ك طاقـ اإلدارة المدرسية

(.2002كاربنتر، )مف الفساد  
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 :مف قّسميا في خمسة مجاالت الباحثيف فمف، "لتمؾ المياـ قد كرد في األدب التربكم عّدة تصنيفاتك 
. تنميتيـ مينيان _تطكير المعمميف ك 1  

    .تنفيذ المناىج الدراسية_ تحسيف ك 2

._ رعاية التالميذ3  

._ اإلىتماـ بالبناء المدرسي4  

(.123، 2014محمي")عابديف، المجتمع اللمحمية ك _ البيئة ا5  

:منيـ مف حّددىا في ثالث مجاالتك "  

.تنظيـ نشاطاتياك  إدارة شؤكف المدرسة _1  

._ التكجيو التربكم لممعمميف2  

(.195، 1994تكثيؽ عالقة المدرسة بالمجتمع")الفقي،  _3  

:ىماة في جانبيف ك ( لمياـ مدير المدرس1999تصنيؼ العمايرة )باإلضافة إلى   

العالقات مع ية ، تنمالشؤكف الماليةك المعمميف ك  شؤكف الطالب تي تتضّمف إدارةال: ك المياـ اإلدارية_ 1
.يـ الختامي لتحسيف العمؿ اإلدارمالتقك ، ك رة التعميميةصاالت مع اإلدا، تنظيـ اإلتّ المجتمع المحمي  

ظاـ ، إيجاد نتكفير فرص النمك المتكامؿ ليـك التي تتضّمف تنمية المعمميف مينّيان : ك _ المياـ اإلشرافّية2
 تحسيفالمنياج المدرسي ك  ، إثراءزمة لتدريبيـالاّل  األساليبلمتقكيـ المستمّر لممعمميف كتكظيؼ األدكات ك 

.تحميمياكدراسة خطط المكاد الدراسية ك  ،تنفيذه  

:في ناحيتيفاتّفؽ قسـ مف الباحثيف عمى تصنيفيا ( حيث 2014)ما كرد عف عابديفكذلؾ ك   

:تي يندرج تحتيا الميّمات التاليةالة ذات الطابع اإلدارم التنفيذم ك _ الناحية اإلداريّ 1  

.ر األفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحةالقدرة عمى اختيا_ إتخاذ القرارات الصائبة ك   

.ية باختالؼ مسمّياتيـزمة مع أطراؼ العممية التعميمّ المقاءات الاّل _ إجراء المقابالت ك   
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زمة لنقؿ المعمكمات ك تصاؿ الاّل كسائؿ اإل أىـ مف باعتبارىا، تنظيميامدرسية ك _ إدارة اإلجتماعات ال
.أفراد المجتمع المدرسي كار بيفاألف  

اإلشراؼ ، كمتابعتيـ ك ؽ أعماليـ كتكزيع الكاجبات عمييـ، مف خالؿ تنسيبشريةالعناصر الإدارة األفراد ك _ 
.مى تنفيذىـ لمسؤكلياتيـ المحّددةع  

التعّمـ. ُيسيـ في خدمة عمميتّي التعميـ ك تنظيـ الكسط البيئي عمى أساس كظيفي _ إدارة المبنى المدرسي ك   

.ىداؼ المحّددة في الكقت الُمتاح، بما يكفؿ تحقيؽ األالتخطيط الفّعاؿ لتكظيفوإدارة الكقت ك _   

التربكية مراعيان مجمكعة األسس النفسية ك  ،مراقبة تنفيذهالالـز لتنظيـ التعميـ ك  _ إعداد الجدكؿ المدرسي
.ستقرار في كؿ يـك دراسيتحقيؽ االالضركرية لمنجاح في   

، بما )التكزيع المتجانس أك غير التجانس(بإحدل الطريقتيفالشُّعب تكزيع الطالب عمى الصفكؼ ك _ 
.ّفي الّداعـ لمعممّية التعميميةيتالئـ مع متطمّبات تكفير المناخ الصّ   

ستكل التكاصؿ الالزمة إلمداد السمطات التعميمية ذات المّتصاؿ ك التي ُتعّد مف كسائؿ اال _ كتابة التقارير
تساعدىـ عمى استمرارية التخطيط لتي الُمقترحات ا، ك اصة بالميدافالمعمكمات الخألعمى بالبيانات ك ا
.المناسبيف التطكيرك   

الذم ، ك اـ باألنظمة كالقكانيف الُمقّررة، كترغيبيـ باإللتز سمكؾ أفراد المجتمع المدرسي ضبط_ حفظ النظاـ ك 
  .في اإلدارةنمطو ، ك ككاتوالمدير في سمرتباطان كثيقان بالفمسفة التربكية التي يستند إلييا يرتبط ا

، بحيث ال ُيمكنو الفّني المرتبطة بالمدير شخصّيان التي تشتمؿ عمى المياـ ذات الطابع  _ الناحية الفنّية2
امميف المتكاجديف في سكاه مف العالكفايات التي ال يمتمكيا ، نظران المتالكو المؤىالت ك يرهتفكيضيا لغ
:ىي( ك 2014)عابديف، فساد المخرجاتفريط بيا تجنُّبان لحدكث الخمؿ ك عميو عدـ التالمدرسة، ك   

، كتقديـ مسؤكلياتيـكمساعدتيـ عمى فيـ أدكارىـ ك ، عممّيان اإلشراؼ عمى المعّمميف كتنميتيـ مينّيان ك _ 
 لتحسيف أدائيـ ،ز إتجاىاتيـ النفسية تجاه مينتيـتعزيدييـ ك ، كرفع الركح المعنكية لالحكافز الداعمة ليـ

   .التعميـبعمميتّي التعمـ ك لمنيكض  تذليؿ الصعكبات التي يكاجيكنياك ، زيادة إنجازاتيـك 
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مف  ،ميكليـالطالب بما يتناسب مع قدراتيـ ك  تكظيفو لتمبية إحتياجات، ك تطكير البرنامج التعميمي _
 المجتمع تجاىاتا، في ضكء التعميمية في المدرسةخالؿ اإلىتماـ بكؿ ما مف شأنو تحسيف العممية 

.جتماعيةاالقتصادية ك االالسياسية ك   

خالؿ  ، مفؽ النمك الشامؿ المتكامؿ لمطالبىتماـ بالصحة المدرسية التي مف شأنيا أف تحقّ اال_ 
الدراسي كانتظاـ دكاميـ  أثر كبير عمى تحصيميـ مف ، لما لذلؾالجسديةىتماـ بصحتيـ النفسية ك اال

نجازاتيـ ك المدرسي ى التعامؿ بإيجابية مع زمالئيـ مدل قدرتيـ عم، ك كتيـ في األنشطة المدرسيةشار م، كا 
.معّممييـك   

، المناسبةاألنشطة  تحديدك  المبادئ العامة في اختياررعاية األنشطة المدرسية كتنظيميا ِكفقان لألسس ك  _
لالزمة ا تجاىاتاال، ك األفكارالقيـ ك  تنمية التي تساعد عمى تكجيييا الكجية السميمةكمتابعة سيرىا ك 

، ُينّمي ميارات التعّمـ لدييـك  بما يخدـ رغباتيـك ، ةبالرتقاء البناء الداخمي كالخارجي لشخصّيات الطم
.لكّؿ أفرادىاالتربكية كالتعميمية ك شرة المساندة لمعممية الغير مبايؽ الكثير مف المنافع المباشرة ك تحقك   

، اعتقادان قامت بتسميط الضكء عمييا، ك مف مياـ مدير المدرسةثالث  تناكلت الباحثة في ىذه الّدراسةك  
تفاصيؿ كّؿ  فيمايمي تكضيح، ك ةعميميّ التّ ربكية ك لعممّية التّ مدل تأثيرىا عمى مجريات اتيا ك منيا بأىميّ   

:_منيا   

قامةة و البيئة المدرسيّ هتمام باال 1.3.1.2  :ةالعالقات اإلنسانيّ  ا   

ترتبط فيما بينيا  ،معنكيةال، تتداخؿ فيو العناصر المادية كالبشرية ك نظاـ متكامؿ ة التربكيةإّف العممي
مجريات كؿ مف العممية التي تؤّثر بشكؿ كاضح عمى  ،يحدث فيما بينيا العديد مف التفاعالتبعالقات ك 
البيئة  ى رأسياكعم عناصربتمؾ الىتماـ كاف ِلزامان عمى مدير المدرسة اال، لذلؾ ميميةالتعالتربكية ك 

تخّطي ك  مخرجات المرجّكةلتحسيف ال ،لى نكعّية العالقات السائدة فييا، باإلضافة إالمدرسية بكّؿ مكّكناتيا
.(2002ىمشرم، )الرشداف ك التعميميةا عرقمة نجاح المسيرة التربكية ك العقبات التي مف شأني  

التي ُتشّكؿ بمجمكعة العناصر المكّكنة ليا ُكاّلن كاحدان  ،المدرسية مف أىـ الكسائط التربكية حيث ُتعّد البيئة
في حيف ُيعّد المبنى المدرسي مف أىـ مكّكنات تمؾ  (.2014)محمد، تحّقؽ مف خاللو األىداؼ المنشكدةي

فيك الكسط أك المكاف الذم تـّ تخصيصو إلتماـ أفرادىا ، كاء أحداث العممّية التعميمّية ك البيئة الالزمة الحت
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جياؿ القادرة عمى نيضة المجتمع تنشئة األ ىاّمان في، مّما ُيكسبو دكران ضركرّيان ك ميةالتعميعممية التربكية ك ال
ة شركط معّيني يتطّمب تكافر مكاصفات عممّية ك كظيف: األّكؿ تحقيؽ تطّمعاتو، مف خالؿ ُبعَدْيف أساسّيْيفك 

ىي: ك  (2001)مرسي، تزيد مف فاعمّيتياك  ُتسيـ بصكرة مباشرة في خدمة العممّية التعميمّية  

، ككذلؾ عف مصادر كاألخطا ، بحيث يككف بعيدان عف الضكضاءلممبنى المدرسي_ المكقع المناسب 1
مف الخدمات  يككف قريبان  أف، ك ف تككف المكاصالت إليو يسيرةأ، ك ف يتكّسط المجمكعة السّكانيةأ، ك التمّكث

(.1998آخركف، دني)الدكيؾ ك الدفاع المك الصحية   

، الزيادة المستقبمّية المتكّقعة، ك استيعاب العدد الحالي لمطالبأف يتمّتع بمساحة كاسعة قادرة عمى _ 2
كالمزّكدة ، اإلنارة الجيدةذات التيكية ك  ،الصفيةلعدد الكافي مف الغرؼ اإلدارية ك بحيث يضـّ بداخمو ا

(.2012)الشبمي، الكسائؿ التعميمية المتطّكرةك ، األجيزةباألثاث الالـز ك   

لرياضية، ، القاعات االتعميـ، كالمختبراتضافات الّداعمة لنجاح التعّمـ ك اإل_ تكّفر المرافؽ التعميمّية ك 3
المدّربة مة ك در البشرية المؤىّ الككا، ك منيا بالمكاد كاألجيزة الالزمة ، كتجييز كؿّ المسرح، الُمصّمى، كالمكتبة

(.2002ىمشرم، )الرشداف ك   

(. 1996)بكر، المبنى المدرسي، كالمظّممة داخؿ أسكار كجكد الساحات الكاسعة اآلمنة _4  

، كدكرات المياه الكافية ، ىاتؼ، كسائؿ الصرؼ الصحي، ماءكافر الخدمات األساسية مف كيرباء_ ت5
(.1996)بكر، مشركط الصحيةالمقصؼ الخاضع لكذلؾ ، ك المناسبة لجنس الطالبك   

عّدة  ، كتكافرعمى سالمة أفراد المجتمع المدرسيالسالمة الضركرية لممحافظة تكافر عكامؿ األمف ك _ 6
، الككارث الطبيعية، ك مية الالزمة في حاالت الحركبالمالجئ الداخ، ك مخارج في المبنى المدرسي

(. 2012)الشبمي، اإلسعاؼ السريع عند الطكارئقديـ باإلضافة إلى العيادة الطبية لت  

(.2012)الشبمي، امميف، ضمف مسار آمف عمى الطالبضركرة كجكد مكقؼ خاص لسيارات الع_ 7  

لما لتكافره مف أثر نفسي ، سي الذم ال يقّؿ أىمية عف األّكؿأّما الثاني فيك الُبعد الجمالي لممبنى المدر ك 
، كفي أذىانيـ الراحة ، إذ يبعث في نفكسيـالخارجيبشّقْيو الداخمي ك  مجتمع المدرسيإيجابي عمى أفراد ال

:(. حيث يتمّثؿ ذلؾ مف خالؿ ما يأتي2012)الشبمي، الحيكّيةالنشاط ك   
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، باأللكاف خؿ المبنى المدرسي كجدراف ساحاتو، ككذلؾ مدالء جدراف الغرؼ الصفية كالممرات_ ط1
(.2001)مرسي، لممرحمة التعميمية لطالب المدرسةالمناسبة ، ك لرسكمات كالمكحات الفنية اليادفةكا  

إلعتبار كيفية ، مع األخذ بعيف ااسبة ال ُتشّكؿ ضرران عمى الطالبتكّفر حديقة مدرسية بمزركعات من_ 2
(.1996)بكر، ؿ في الجكانب الحاّرة مف الساحاتاتّباع أسمكب التظمي، ك تكزيع األشجار  

، مف أجؿ المحافظة اـ بنظافتواإلىتم، ك لممبنى المدرسي الفحص المستمرّ الّدكرية ك  _ ضركرة الّصيانة3
(.2012)الشبمي، ينان عمى نجاح العممية التعميميةُمعو الجمالي ليبقى عامالن جاذبان ك عمى طابع  

بيئة ِتبعان لما سبؽ ، فقد اتفؽ الباحثكف التربكيكف عمى كجكب قياـ مدير المدرسة بميّمة تكفير اللذلؾ ك 
، ّمميف نحك العممية التعميميةالمع، التي تُثير حماسة كدافعّية الطالب ك عميمية المادية الصحية كاآلمنةلتا
، القائـ عمى دراسة الكاقع لممبنى المدرسي الدقيؽ الشامؿ ، مف خالؿ التخطيطتزيد مف إنتمائيـ لياك 
تنمية ك  ،ضمف اإلمكانات المتاحة دةاألكلكيات المحدّ تبعان لألىداؼ ك ، التنبؤ باإلحتياجات المستقبميةك 

شراؾ ذكم ، ك متابعة المستمرة لكؿ تفاصيموضركرة ال، ك دائؿ ضمف أستراتيجّيات ىادفةمجمكعة مف الب ا 
، كحّثيـ عمى إجراء منو اإلستعانة بالسمطات التعميمية األعمى، ك اإلختصاص في ذلؾالمسؤكلية ك 

  (.2001)مرسي، التحسينات الالزمةاإلصالحات ك 

ف معّينة ضم فيو لمقياـ بأعماؿ، تنتظـ ـ إجتماعي يتأّلؼ مف عناصر بشريةالمدرسية نظا أّف اإلدارة كبما
فإّف العالقات اإلنسانية  ،تحقيؽ رفعتو، بيدؼ خدمة المجتمع ك التفاعالتإطار مف العالقات اإلجتماعية ك 

، لذلؾ ميةالتعميممية التربكية ك ، ألف اإلنساف ىك مادة التعامؿ في العتكتسب أىمية كبيرة في ذلؾ النظاـ
دكافع أفراد الذم ُتراعى مف خاللو احتياجات ك ، اإلىتماـ بالجانب اإلنسانيمف كاجب مدير المدرسة فإّف 

، أك ما تعّمؽ التعميميةلذيف ىـ محكر العممية التربكية ك ، سكاء ما تعّمؽ منيا بالطالب االمجتمع المدرسي
(.1998آخركف، )الدكيؾ ك في المدرسة كافة العامميفمنيا بالمعّمميف ك   

تحقيؽ تكازف بيف  عممّية تنشيط  كاقع األفراد في مكقؼ معّيف ، مع العالقات اإلنسانية تمّثؿ"حيث إّف 
أىداؼ ، مف خالؿ التكفيؽ بيف رغباتيـ كأىدافيـ الشخصية ك تحقيؽ األىداؼ المرغكبة رضاىـ النفسي ك 

  (.152، 1994)الفقي، المؤسسة" 

األىداؼ التربكية عّدىا مف أىـّ العناصر الفّعالة في تحقيؽ ، ك نسانيةاىتـ األدب التربكم بالعالقات اإلقد ك 
مدل امتالؾ مدير المدرسة لميارة إقامة ، ك د بنكعّية اإلدارة المدرسيةأّكد عمى أنيا تتحدّ ، ك التعميميةك 
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نس، ك ماعيإيجاد مناخ تربكم، إجت قدرتو عمى، ك العالقات اإلنسانية الطّيبة عمى  ، مف خالؿ قدرتونياا 
السعي إليجاد الفرص إلشباع حاجاتيـ ، ك ترجمة كفيـ سمككيات اآلخريف، كتقّبؿ كجيات نظرىـ كأفكارىـ

)أبك سمرة ك أبك كرش، أىداؼ المدرسةؽ التكازف بيف رغباتيـ الذاتية ك تحقي، ك حّؿ مشاكميـ الشخصّيةك 
2012.)  

خمؽ ، ك عني القدرة عمى تنسيؽ الجيكدالتي تاإلنسانية في التعامؿ ك الميارات ذلؾ يتكافؽ مع مقصكد "ك 
ادؿ كمعرفة آراء اآلخريف كميكليـ، كفيـ ، مّما يتطّمب الفيـ المتبركح العمؿ الجماعي بيف المرؤكسيف

فس، ك مشاعرىـ كالثقة بيـ ، 2007آخركف، )الحريرم ك لمبادرة لدييـ"ااح المجاؿ إلبراز ركح اإلبتكار ك ا 
34.)  

القكاعد السمككية المبادئ ك ، في مجمكعة مف نسانية في مجاؿ اإلدارة المدرسيةتمّثمت نظرية العالقات اإل"ك 
ليتمّكف مف ، رأكلياء األمك ، ك لمعمميف، العامميف، الطالبأسس التعامؿ مع ا إلى التي ُترشد مدير المدرسة

عف طريؽ تكفير الظركؼ المادية  ،الظركؼالتكيُّؼ مع ، كمساعدتيـ عمى اإلندماج ك رفع ركحيـ المعنكّية
اإلنتماء لمعممية ، كزيادة الكالء ك م إلى ارتفاع الكفاءة اإلنتاجّية، التي تؤدّ الحكافز المعقكلةك المعنكية ك 

(.164، 1994)الفقي، "التعميمية  

: تُبنى عمييا العالقات اإلنسانية مف أىـّ تمؾ األسس التيك   

عمى إشباعيا في نطاؽ العمؿ ، ك حاجاتو السيككلكجيةشخصيتو ك  احتراـ_ اإليماف بقيمة الفرد ك 1
(.2006)حمداف، أىداؼ المؤسسة المشتركةلتكفيؽ بيف أىداؼ الفرد الخاصة ك محاكلة ا، ك الجماعة  

مكانّياتيـ ك كضكح أىداؼ الجماعة _2 السعي ك ، مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ، كتفّيـ قدرات األفراد كا 
  (.1994)الفقي، التعاكف في إنجاز الميّماتمشاركة ك ال، ك الطاقاتك لتكحيد الجيكد 

كيفّية اإلستفادة منيا إليجاد مناخ تعميمي قائـ ، ك ىك الذم يعي حقيقة تمؾ األسسمدير المدرسة الناجح ك 
ت النفسية مراعاة التغّيرا، ك رحمة تعميمية كالعمؿ عمى تمبيتياات الطالب في كؿ معمى أساس تفّيـ احتياج

مساعدتيـ لتحقيؽ ، ك كالخدمات اإلرشادية زمة ليـالرعاية الالتقديـ ك  ،العاطفية التي تطرأ عمييـكالجسمية ك 
صاؿ دائمة بيف الطاقـ اإلدارم كالتعميمي في المدرسة كبيف ، باإلضافة إلى إيجاد قنكات إتّ طمكحاتيـ
(.2002)كاربنتر، تركةاألىداؼ المشك  ، عمى أساس اإلحتراـ المتبادؿأكلياء أمكرىـالطالب ك   
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ىـ إلتقاف أدكارىـ كتقديـ ، كتحفيز القادر عمى تنشيط المعّمميف كذلؾ فإف مدير المدرسة الناجح ىكك 
دكرىـ في تحقيؽ تطّمعات أىمية ، كزيادة ثقتيـ بأنفسيـ ك زيادة إنتمائيـ لمينتيـ كزمالئيـ، ك األفضؿ

شراكيمنحيـ فرص الت ، مف خالؿمجتمعيـطالبيـ ك  ، كتقدير جيكدىـ ـ في صناعة القراراتعبير كا 
الالـز  الدعـقديـ التأّييد ك ت، ك ال يتعارض مع الصالح التربكممحاكلة إشباعيا بما ، ك راـ رغباتيـاحتك 

  (.1994)الفقي، ر مف أنفسيـ كصكالن لتحقيؽ ذاتيـالتطكيلتشجيعيـ عمى اإلبتكار ك 

 مايمي:، تتمّثؿ فياإلنسانية في المؤسسات التربكية أثبتت الدراسات التربكية أّف أىـ ُمخرجات العالقات قدك 
ُيسيطر  "اإلّتجاه النفسي العاـ الذمالتي ُيقصد بياك ، عنكية لدل أفراد المجتمع التربكمرتفاع الّركح الم_ إ1

المؤثرات المحيطة بو" كردكد أفعالو ِتبعان لمعكامؿ ك ّدد نكع إستجاباتو اإلنفعالّية ُيح، ك عمى الفرد في مجمكعة
ليا ، ك ت القائمة بيف أفراد المؤسسةنكعّية العالقافيي حصيمة المناخ السائد ك  (.174، 1994)الفقي، 
مستكل الكفاءة التدريسية ، مف خالؿ مكف مالحظتيا بطريقة غير مباشرةانخفاضيا يُ عمى ارتفاعيا ك دالئؿ 

 اّتجاىاتيـ نحك العممية التعميميةمدل حماستيـ ك ، ك ي لمطالبكل التحصيؿ العمممست، ك لدل المعمميف
(.1994)الفقي،   

، إذ إّف "التفاعؿ اإلجتماعي لمجماعة ـمدل إنتمائي، ك اإلندماج لدل األفرادكل الّتكّيؼ ك إرتفاع مست_ 2
، كنتيجتيا تعديؿ المعاني كالمفاىيـ أدكاتيا الرئيسية، ك األفراد الذم ىك عممية إجتماعية مستمرة أقطابيا

 بة التي ُتشعر األفراد، القائـ عمى العالقات اإلنسانية الطيّ (161، 2007)عبد اليادم، السمكؾ"ير تغيّ ك 
بالتالي تحقيؽ ، ك اكف لتحقيؽ األىداؼ المشتركةالتعاإلنسجاـ ك ، تخمؽ لدييـ نكع مف اإلطمئنافبالراحة ك 

أىميا اإلنتماء يد مف اإلتجاىات اإليجابية ك تنمية العد، ك اآلخريفلذات ك كالرضى عف ااإلستقرار النفسي 
)عبد عف عدـ تحقيؽ الّذات ضمف الجماعة ةالناتج الفكرّيةالنفسّية ك  عدـ الشعكر بالغربة، ك لمجماعة
  (.2007اليادم، 

:المدير ُمشرف ُمقيم في مدرسته 2.3.1.2   

فيك  ،الطمبةلقرب مف المعّمميف ك ، بحكـ تكاجده المستمّر بامدرستوالمدرسة مشرفان مقيمان في ُيعّد مدير 
في تسّيير  يمعب دكران ىاّمان  إذْ  ،حاجاتيا، يعرؼ قدرات أفرادىا كمشكالتيا ك المدرسيةمعايشة لمبيئة األكثر 

اإلشراؼ عمى  كم مسؤكليةقائد تربرجؿ إدارم ك  باعتباره يتكّلى حيث ،تحسيف مجرياتياالعممية التعميمّية ك 
المساندة كالّداعمة  البشريةمكانات المادية ك اإل تكفير، ك مختمؼ جكانبياناصرىا ك ، بكّؿ عية التدريسّيةالعمم
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رشادىـ كأىداؼ كتطّمعات كظيفتيـ ،عمى فيـ أدكارىـ مساعدة المعّمميف ، مف خالؿلتحقيؽ أىدافيا ، كا 
ييـ لتطكيرىـ األخذ بأيد، ك مى العمؿ الجادّ كتحفيزىـ ع، تنظيميايمية ك تكجيييـ لكيفّية اختيار المادة التعمك 

(.2014)عابديف، أساليبيـ التعميمّيةكتنمية خبراتيـ ك  عممّيان،مينّيان ك   

ـّ فنّية إشرافّية يتحّمؿ مدير  ّم أعميو عدـ التّفريط في ، ك المدرسة مسؤكلّية القياـ بياباإلضافة إلى عّدة ميا
:ما يأتيستة أقساـ رئيسّية ك التي تشمؿ، ك منيا  

ية كالسياسية ناسب مع اإلّتجاىات اإلجتماع، بما يتتطكير المنياجما يتعّمؽ بالبرنامج التعميمي ك  _1
.احتياجات أبنائو، كبما يتناسب مع فمسفة المجتمع كتطّمعاتو ك السائدة في المجتمع  

بعة نتائجيـ األكاديمية كتحصيميـ المدرسي ، كمتاب كاحتياجاتيـ المعنكية كالمادية_ ما يتعّمؽ بالطال2
.ميكليـ، كالتي تتناسب مع قدراتيـ ك لتكفير الخدمات المساندة ليـالسعي ك ، الّنكعيالكّمي ك   

قدراتيـ كاحتياجات ف حيث التعّرؼ عمى ، مالعامميف في المدرسةتعّمؽ بشؤكف الييئة التدريسّية ك _ ما ي3
لة عمى مستكل رضاىـ عف اإلىتماـ بالمظاىر الّدا، ك كظيفيألدائيـ اليـ المستمّر التقك ، ك نمّكىـ الميني

.تشجيعيـ لتقديـ األفضؿ، كتقدير إنجازاتيـ ك العمؿ  

لّصيانة العامة اإلشراؼ عمى برنامج ا، ك سة كمتابعة التطبيؽ العممي لمخطط_ ما يتعّمؽ بميداف المدر 4
.خدماتيالممدرسة ك   

كّية في ضكء الخدمات خالؿ القدرة عمى تفسير اإلحتياجات الترب ، مف_ ما يتعّمؽ بالتنظيـ المدرسي5
سؤكلّيات عمى كاّفة العامميف، كتقديـ المشكرة المينّية الم، كالميارة في تفكيض الّسمطات ك المتاحة

.تحقيؽ األغراض التربكية المنشكدةالتسييالت لك   

المالية كضبط  عمى معالجة المعمكمات ، مف خالؿ القدرةاإلدارية_ ما يتعّمؽ بالّشؤكف المالية ك 6
آخركف، )الدكيؾ ك لمدرسة بما يكفي لسّد احتياجاتياالتخطيط السميـ لميزانّية ا، ك الحسابات كتدقيقيا

1998).        

ا يؤىمو لمقياـ بدكره اإلشرافي كتحقيؽ ، مأف يمتمؾ مف الكفايات ذلؾ ما يتطّمب مف مدير المدرسة 
:يفيمايأت إيجازىاالتي تـّ مقصكده ك   
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التعّمـ.تحميؿ عممية التعميـ ك  القدرة عمى، ك طرؽ التدريس السميمةماـ الكافي بسيككلكجية التعميـ ك ل_ اإل1  

.كذلؾ في األساليب اإلشرافية، بما يتناسب مع أىداؼ كّؿ منيما، ك لتنكيع في الكسائؿ التقكيمية_ ا2  

مى إقامة عالقات إنسانية طّيبة، القدرة ع، ك التعميمية ميةميع أفراد العمالتكاصؿ مع ج_ ميارة اإلتصاؿ ك 3
.تؤدم إيجاد مناخ مدرسي سميـ  

، مف ة التعميميةاألنشطك  المناىج اإلىتماـ بتطكيرك ، تنظيـ المكاقؼ التعميمية_ القدرة عمى التخطيط ك 4
(.2010)القاسـ، تقكيميا بشكؿ مستمرّ أىدافيا ك  تحديدخالؿ تحميميا ك   

، حيث يقكـ تفضيؿ أحدىا عمى اآلخرال ُيمكف ، ك عيا المديركف فإّنيا متعّددةاإلشراؼ التي يتبأّما أساليب  
ليب أبرز األسا تعتبر الزيارة الصفية مف، ك كأىدافو لممكقؼ التعميميتحديد األسمكب المناسب ِكفقان المدير ب
صاؽ ، مف خالؿ التأدائيـ تحسيفالتي تيدؼ إلى رعاية المعمميف ك  أكثرىا شيكعان كأقدميا ك  اإلشرافية

 ، التي تمّكنو مف تشخيص قدرات المعمميفتابعتو المباشرة لتفاصيؿ مجرياتوم، ك المدير بالمكقؼ التدريسي
لتكجيو الالـز لتطكيرىـ الميني كصقؿ ا، ك التالي تقديـ العكف كالنصيحة ليـكب ،الشخصّيةالمينّية ك 

يجاشخصّياتيـ ، ك  تحديد احتياجات  تعرقؿ نجاحيـ ، باإلضافة إلىيـ ك د الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجيا 
، التعّرؼ إلى مدل قدرتيـ عمى إنتاج المعرفة، ك كاكتسابيـ لمخبرات مستكل تقّدميـ العمميالطالب ك 

مدل تكافر األدكات اكتشاؼ ك  ،تقكيمو بما يحتكم مف أنشطةتمّكف المدير مف تحميؿ المنياج ك كذلؾ يك 
(.2012)الّطعاني، تحقيؽ أىدافيا المنشكدةالمادة التعميمية ك مة لدعـ كضكح الكسائؿ الالز ك   

التي يتّبعيا مديرك ، الجماعيةمف األساليب اإلشرافية الفردية ك ال بّد مف اإلشارة إلى أّف ىناؾ مجمكعة ك 
:ىي( ك 2014)ىّميا ما كرد في عابديفالتي مف أك  ،المدارس في تنفيذ مياميـ اإلشرافية  

: األساليب الفردية  أكالن  

، كأف يسكدىا احيا التخطيط الُمسبؽ اليادؼالتي ُيشترط لنج، ك رة الصفية المكّضحة فيما سبؽالزيا _1
أف تمييا ، ك كاضحةضركرة اعتمادىا عمى معاّيير مرجعّية ، ك اـ المتبادؿ بيف المدير كالمعّمـالتعاكف كاإلحتر 
.الالـز لتحسيف أدائو المينيرشاد اإلمعّمـ لتقديـ التغذية الّراجعة ك لقاءات مع ال  

، كفرصة لمتفاعؿ اليادؼ التعمـ خارج غرفة الّصؼالتي ُيقصد بيا اجتماع المدير ك : _ المقابمة الفردية2
.اإلصالح المينيك  تحميميا ضمف خطة الّنمكّ ، ك رات تعميمية يتـ طرحيا كمناقشتياؼ عمى خبإلى التعرّ   
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دارة قترحات الخاصة بأساليب التدريس ك المككسيمة لتبادؿ األفكار ك  :ت بيف المعّمميف_ تبادؿ الزيارا3 ا 
 ، باإلضافةخالؿ مقارنتو بأداء زمالئيـ التي مف شأنيا مساعدة المعمميف عمى تقكيـ أدائيـ مف، ك الّصؼّ 

تنظيميا بالتعاكف مع المدير بالتخطيط لتمؾ الزيارات ك حيث يقـك ، إلى تقكية أكاصر الّزمالة بينيـ
.متابعة نتائجياك  مميفالمع  

:ثانيان األساليب الجماعية  

، لإلتفاؽ عمى أستراتيجيات كاحد، أك معّممي الصّؼ الالعامة مع معّممي المبحث الكاحد _ اإلجتماعات1 
، لكقتاإلجتماعات عمى تكفير ا ، حيث تساعد تمؾطرائؽ التدريس اليادفة لتحسيف العممية التعميمّيةك  
.الجماعي التعاكنيزيز مبدأ العمؿ تعك   

تطكير ، لتدريبيـ ك اء المعّمميف بالخبراء كالمختصيفالليا لق_ المشاغؿ )الكرش( التربكية التي يتـّ مف خ2
.مياراتيـ الكظيفّية، بناءن عمى الحاجات الميدانّية  

، كعمـ رائؽ التدريس، إدارة الّصؼّ المجاّلت الدكرّية المتخّصصة في المعارؼ المختمفة، ط_ الّنشرات ك 3
، حيث يقـك المدير بعقد إجتماعات مع التعميـكزارة التربية ك  كذلؾ الّدكرّيات التي تصدرىا، ك النفس التربكم

.السياسات المعتمدةاألنظمة ك المعّمميف لتعريفيـ بالمستحدثات ك   

 في ذات الكقت خركج أكثر مف معمـ مف المدرسة، ك أّف تكرار غياب المعّمـ"ال بد مف اإلشارة إلى ك 
ا يعيؽ تنفيذ الخطط اإلشرافّية ، ممّ لمدير إلى تأجيؿ الزيارة الصفّية، يضطر الحضكر الّدكرات التدريبّية

(. 26، 2014)حمد، عرقمة نجاحيا"ك   

:األنشطة المدرسّيةرعاية  3.3.1.2   

ـّ تنظيميا داخؿ ال التي ُيقصد بياك " البرنامج التعميمي مع المناىج  ، لتحقيؽ تكامؿمدرسةالبرامج التي يت
، احي الجسمية كالعقمية كالكجدانيةفي جميع النك  خبراتيـك  الطالب قدرات ، لتنمية المقّررات الدراسيةك 
  (. 7، 2007)عبد الحميد، ميكليـ"ك تمبية رغباتيـ ك 

عف الّدرس   تقّؿ أىمّيةالتي ال، ك لتحقيؽ أىداؼ تربكية محّددة خارج الفصؿ يةتشمؿ األنشطة المكجّ ك 
حّمؿ ، تؿ عمى تجكيد خبراتيـ مثؿ التعاكف، إذ يتعّمـ الطالب مف خالليا ميارات عديدة تعمالّصّفي



 
 

22 
 

تقاف، ك المسؤكلّية، ضبط النفس  األخالؽاعد الطالب عمى اكتساب األفكار ك كذلؾ تس، ك العمؿ اليدكم ا 
(.2012)مقبؿ، ز ثقتيـ بأنفسيـتعزّ ، ك الحسنة التي تصقؿ شخصّياتيـ  

قيقيا ، مف خالؿ تحالعممّيةـ بو مف ركح الجماعة العممّية ك حيث تكُمف أىمّية األنشطة المدرسّية بما تتسّ 
:ةلمفكائد التربكّية اآلتي  

إلندماج مع مكّكناتيا المادّية ا، ك البيئة كتحقيؽ التّفاعؿ اإليجابيلفرصة لمطالب لإلّتصاؿ بإتاحة ا_ 1
طالؽ العناف إلبداعيـالبشرّيةك  . تحقيؽ ذاتيـك  تنمية مكاىبيـك  ، كا   

نتاج المعرفة باإلعتماد، ك العممي في اكتشاؼ المعمكمات _ تدريب الطالب عمى األسمكب2 عمى البحث  ا 
.، بعيدان عف التمقيفاإلبتكاركاإلستنتاج ك   

اتؼ الّتك، يسكدىا التعاكف كاإلرتباط ك ظكمة متكاممة_ تكجيو الطالب لمعمؿ الجماعي مف خالؿ من3
.تعكيدىـ عمى تحّمؿ المسؤكلّية، ك لتحقيؽ أىداؼ تربكّية مشتركة  

دراكيا بشكؿ سميـاـ في تثبيت المفاىيـ العممّية ك _ اإلسي4 عف طريؽ تكظيؼ األنشطة ككسائؿ تعميمّية  ،ا 
مؿ بيف المنيج التكاكتحقيؽ الترابط ك  ترسيخيا في أذىاف الطالب،لتقريب محتكل المكاد المنيجية ك  ُمشّكقة

. (2007)عبد الحميد، الّنشاط العممي الُممارسمقّرر المخطكط ك ال  

:ىيدرسّية في ثالثة محاكر رئيسّية ك ( كظائؼ األنشطة الم2004)قد صّنؼ ضاىرك    

كالمكاءمة بيف مصالح  ، _ ك ظيفة سيككلكجّية تتمّثؿ في إكسابيـ إّتجاىات سميمة نحك العمؿ الّتعاكني1
عطائيـ فرصة الجماعة كمصالحيـ الشخصّية ، كتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ كتحقيؽ الّرضا عف الّذات ، كا  

يذاء اآلخريف ، كتكجيو طاقاتيـ لما يفيدىـ ضغكطاتيـ الّداخمية بلتفريغ  طريقة صحّية بعيدان عف العنؼ كا 
.يخدـ جماعتيـك   

، كتنمية اإلتجاىات المرغكبة كذات المنفعةالطالب نحك كظيفة تربكّية تتمّثؿ في تعديؿ سمككّيات  _2
، كتحريرىـ مف اإلّتكالّية ، منحيـ الفرصة لإلعتماد عمى أنفسيـحّب العطاء في نفكسيـركح المبادرة ك 

محسكسة يسيؿ ُمحاكاتيا  ، مف خالؿ تحكيميا إلى مكاداستيعاب مناىجيـ التعميمّيةكمساعدتيـ عمى فيـ ك 
.التجّردبعيدة عف   
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عدادىـ ، ك ة شخصّياتيـ كتعميؽ فيميـ لمحياةّية تتمّثؿ في تنميكظيفة إجتماع_ 3 لمتعامؿ مع الحياة ا 
ة الطّيبة مع أفراد الجماعة، كيفّية إقامة العالقات اإلنسانيّ  ىتدريبيـ عم، ك كاجية تحدّياتياماإلجتماعّية ك 

.  يفالقكان، كاحتراـ األنظمة ك ةكالتخّمص مف األنانيّ   

عمى درجة عالية مف ، ك قادرة عمى تنظيميا كتكجييياال شّؾ أّف تمؾ األنشطة تحتاج إلى قيادة حكيمة ك  
ف مف تحقيؽ التمكُّ ، ك لممشاركة فيياشكؽ ، لضماف إقباؿ الطالب بتمقائية ك العمميةالخبرة التربكية ك الكفاءة ك 

(.2012)مقبؿ، مقاصدىا المرغكبةكالتعميمّية ك أىدافيا التربكية   

ر متطمباتيا تكفي، ك بة لتنفيذ األنشطة المدرسّيةتييئة البيئة المناس لذلؾ فإّف مدير المدرسة يتكّلى مسؤكلّية
لتخطيط الّدقيؽ لتطبيقيا ا، ك ذليؿ الصعكبات التي تكاجو نجاحيات، كمتابعة تنفيذ برامجيا ك كمستمزماتيا

: ة عمى البنكد اآلتيةخطّ بحيث تشتمؿ ال  

السعي لتجكيدىا ، ك قدرات كاّفة الطالببما يتالئـ مع تنّكع ميكؿ ك  _ تنّكع ألكاف األنشطة المدرسّية1
.ما تتتطّمب مف تعديالتلتقكيـ أنشطة األعكاـ الّسابقة ك تجديدىا ِكفقان ، ك رارىاباستم  

شراؾ الطالب ك ك  _ تمكيؿ األنشطة المدرسّية كالتّنكيع في مصادر تمكيميا،2 .المجتمع المحّمي في ذلؾا   

ادات المختّصيف استعد، بما يتناسب مع قدرات كخبرات ك مدرسّية_ تكزيع اإلشراؼ عمى األنشطة ال3
.المعّمميفك   

ي حالة حدكث أّم مف ، فقابمّيتيا لمتعديؿك _ تكافر عنصر المركنة في برامج األنشطة المدرسية 4
.(2012مقبؿ، )طارئةالّظركؼ الالمستجّدات ك   

ـّ تشكيؿ جماعة معّينة مف الطالبماطان متعّددة لألنشطة المدرسّيةقد كرد في األدب الّتربكم أنك  لكّؿ  ، يت
ؽ األىداؼ )عبد تحقي، يتعاكنكف لتنفيذ المياـ ك دراتيتفاكتكف في الق، يشترككف في الميكؿ كالّرغبات ك نمط

:مايأتي مف أبرز تمؾ األنماط(. ك 2007الحميد،   

ا أىّمي، ك يد الطالب بكّؿ ما ىك جديد كممتعلتزك اإلذاعة المدرسّية التي تعّد مف أبرز كسائؿ اإلّتصاؿ  _1
ـّ تكجيو الرأم العاـ الّطالبيفي تككيف الشخصّية ك  لطالب الجرأة كاإلنطالؽ مف خالليا تعكيد ا، حيث يت

جادة فّف الخطابة كاإللقاء ك كالقيادة (.2007ميد، )عبد الحالحديث اإلذاعي، كا   
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ثّيـ عمى ح، ك ة الطالبالتكجييات لكافّ ّية مف خالليا إيصاؿ التعميمات ك كذلؾ "تستطيع اإلدارة المدرسك  
.(102، 2012اإللتزاـ بالقكانيف")مقبؿ، المحافظة عمى الّنظاـ كحسف الّسمكؾ ك   

، ككسيمة تعميمية كطنّيةك ، جتماعية، ثقافية، إتربكية الّرحالت المدرسّية التي تحمؿ في طّياتيا أىداؼ_ 2
تعمؿ عمى إثراء ، ك معارؼ الطالب عف مكنكنات البيئة، كثقافتيـ الحضارية كالتراثية حّية تساعد في زيادة

لما فييا مف  ال شّؾ أّنيا مف أحّب النشاطات لدل الطالب، ك جتماعّية خارج أسكار المدرسةالعالقات اإل
(.2007)عبد الحميد، تركيح نفسيترفيو ك   

التفكير ميارات اإلستقصاء ك  التي تساعد في تطكير، ك عممية في المختبرات المدرسيةأنشطة البحكث ال_ 3
اّلزمة ، إلجراء التجارب الاألجيزة المخبرّية، مف خالؿ تكظيؼ المكاد كاألدكات ك الطالبلدل العممي 

      (.1992نشكاف، )لتكضيح المفاىيـ العممّية

ـ في ُيسيالذم ك  ،الكجدانّيةيتبّنى األىداؼ المعرفّية ك ، نشاطان تعميمّيان تربكّيان تباره المسرح المدرسي باع _4 
، مف شأنيا كقاية مف خبرات حياتية إجتماعية ، بما تُقّدمو التربية المسرحيةخمؽ الكعي العاـ لدل الطالب

ات المنحرفة تحذير الطالب مف السمككيّ ، ك لعكلمةتمع المدرسي مف سكاقط الثقافات كسكالب عصر االمج
فة إلى إنشاء عبر المسرحيات اليادمبّررات رفضو ك تكضيح سمبّياتو ، ك السمكؾ المنحرؼعف طريؽ تعرية 

عالج بعض الحاالت ، ك النفسّية عبر السايكك دراما ُيسيـ في عالج بعض الحاالت، كما ك جيؿ أخالقي
 العديد مفك ، و ألداء الفعالّياتة إلى إستخدام، باإلضافالسكسيك دراما اإلجتماعّية عند الطالب عبر

     (.2011)ىاللي، الخاّص بالمدرسةالحفؿ الختامي ت ك المسابقا

الّصحة الجسدّية  ، كتحقيؽالمتكاممة لمطالبخصّية شّ الالتي تساعد في بناء األنشطة الرياضّية  _5  
كسابيـ اإلّتجاكالّنفسّية ليـ سيـ في تُ ، كما ك كاإلنفعالي ىات كاألخالؽ الّرفيعة، كالّتيذيب الّسمككي، كا 

ـّ تنميتيا، ك اكتشاؼ مكاىبيـ الحركّية تعزيز ثقتيـ ، ك ميكليـ كرغباتيـ في تحقيؽ ذكاتيـشباع إل مف ث
عدادىـ لم، ك  بأنفسيـ مف خالؿ تدريبيـ )عبد الحميد، تحقيؽ الّنجاحمشاركة في البطكالت الّرياضّية ك ا 

2007.)  

الب عمى اإلعتماد عمى الّذات، التي ُتعّد كسيمة تربكية لتعكيد الط ،اإلرشادّية_ األنشطة الكشفّية ك 6
ذؿ الجيد كالتضحية لخدمة الجماعة، كغرس ركح الكطنّية في نفكسيـ، ككذلؾ ، كبكطاعة قائد الجماعة

(.2007)عبد الحميد، فعاستثمار الكقت بما يعكد بالنّ ، ك تيذيب الّطبائع كالميكؿ  
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ّكؽ التذ، ك لجانب العاطفي كالكجداني لمّطالبتعمؿ عمى تنمية االتي ّية المكسيقاألنشطة الفّنّية ك _ 7
 يـتكجيي، ك س عمى اإلستخداـ غير المحدكدتدريب الحكا، ك التشكيمّية كاأللحاف المكسيقّية الجمالي لمفنكف

براز مياراتيـ في الّتعبير الفّني ال، ك اع الحّسياإلبدلإلبتكار ك  الّتركيز يدىـ تعك ، ك حركي اإليقاعيا 
(.2007)عبد الحميد، اإلنضباط في المشاركات الجماعّيةك   

تنفيذىا بكّؿ أمانة  إتقاف المياـ اإلدارية التربكية المكّضحة سابقان، تستدعي ضركرة التّأّكد مف أىمية إفّ 
خالصك  ـّ تكضيح تفاصيميا فيما يأتي التي، ك بيا عممّية التقّييـ الخاّصة، بكاسطة ا    :ت

:اإلداري الّتربويمفهوم تقّييم األداء  4.1.2   

جعة تغذية را، ِلما يقّدمو مف تشخيص ك تربكيةيعّد التّقّييـ التربكم أحد األركاف األساسّية الّداعمة لمعممية ال
يتـّ مف خالليا باعتباره عممية منيجّية ، غاياتياتطكيرىا لتحقيؽ ، كزيادة فعالّيتيا ك لتكجيو العممية التربكية

، بحيث يتضّمف يف، لتحديد مدل تحّقؽ األىداؼ التربكية مف ِقَبؿ الُمستيدفتحميمياعمكمات ك جمع الم
(.2016)الجالد، ، يساعد في إصدار الحكـ عمى األداء الميني لألفرادكيفّيان كصفان كمّيان ك   

 "كما تضـّ عممّية التقّييـ ثالث خطكات منفصمة كىي:

_ قياس األداء الفعمي.1  

األداء الفعمي بأداء نمكذج لتحديد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ._ مقارنة 2  

، 2009_ تعديؿ االنحرافات البارزة ذات الداللة كتصحيحيا، كذلؾ مف خالؿ خطكات عالجّية")عطير، 3
59.)  

تطّكر مفيكـ اإلدارة قب الّزمنّية ك ، ِتبعان لمحم التربكمقد تعّددت كجيات الّنظر إلى عممّية التقّييـ اإلدار ك 
عمى  التي أجمعت، ك مدير المدرسة تعريفات لعممّية تقّييـ أداء ، حيث كرد في األدب التربكم ِعّدةالمدرسّية
قدرتو عمى كفاءتو ك ، ك اجات حكؿ مستكل مياراتو المينّيةالكصكؿ إلى إستنت تيدؼ إلى أّنو عممّية
باإلدارة  الاّلزمة لإلرتقاء القراراتك  ،اإلختصاص مف إصدار األحكاـكلية ك مّكف ذكم المسؤ تُ ، اإلنجاز

ـّ المككمة إليو، ذلؾ مف خالؿ جمع المعمكمات الخاّصة بأداء مدير ا، ك مخرجاتياالمدرسّية ك  لمدرسة لمميا
(.2016 )الجالد،تحميميا ِكفقان لمعاّيير محّددةك   
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:يم أداء مديري المدارسعاّيير تقيّ م 1.4.1.2   

جو ، مف أىـّ الّصعكبات التي تكاّييـ اإلدارة أداء مديرم المدارستق "ُيعتبر تحديد المعاّيير المناسبة لعممّية
تنّكعت معاّيير تقّييـ أداء مديرم (. لذلؾ فقد 54، 2012)أبك رزؽ، المسؤكليف في القطاع التربكم"

 عاّيير، حيث ُتمّثؿ تمؾ المالكاردة في األدب الّتربكم، ِتبعان لمنماذج كاألنظمة الُمتّبعة في تقّييميـ المدارس
 التّأّكد مفك  ،العناصر اإلدارية الّرئيسية الُمراد متابعتياك  ، الكفاياتذكم المسؤكلّيةتّصيف ك بالّنسبة إلى المخ

التّفاعؿ  ، باإلضافة إلى اإلطار الكاسع مفلقدرة عمى تنفيذ المياـ اإلدارية، لما ليا مف أىمية في اتكافرىا
ي: ما يأتالتي مف أبرزىا (. ك 2016)الجالد، مجتمعالقة بالماىّية العمع المؤسسات المحيطة ك   

 ، باإلضافة إلىمكائح المتعّمقة بالنظاـ التربكمالّ ، كاألنظمة ك ىداؼ السياسة العامة لمتعميـفيـ المدير أل _1
رسالتيا .المدرسة ك  كذلؾ رؤية، ك المدرسة المسؤكليات لكاّفة العامميف فيكضكح األىداؼ ك   

، المتعّمقة باإلدارة التربكيةالّدراسات ، مف خالؿ متابعتو لألبحاث ك ديرالمينّية لممالتنمية العممية ك _ 2
طرائؽ التدريس لإلفادة منيا في اإلشراؼ عمى العممّية التعميمّية .ك   

  .العدالة في المعامالت، ككذلؾ اإلنصاؼ ك درسيةأخالقيات اإلدارة الم_ اإللتزاـ بقكانيف ك 3

قدرة عمى إقامة العالقات اإلنسانية مع ال، ك ع السمطات التعميمّية العمياكجكد نظاـ جيد لإلّتصاؿ م _4
.التعاكف في تحقيؽ األىداؼ، ك يكسب التأّييد المجتمعل المجتمع المحمي  

.ي تجكيد مخرجات العممية التربكيةاإلسياـ ف، ك شريةالبف استغالؿ اإلمكانّيات المادية ك _ حس5  

أفراد المجتمع المدرسي متابعة ، ك إلدارية كتحقيؽ أىدافيا المنشكدةالسميـ لتنفيذ المياـ االتخطيط _ 6
.رعايتيـ مف جميع الجكانبالداخمي ك   

قتراحات اإل، ك التعديالت الالزمةء ، كتقديـ التغذية الراجعة إلجرااآلخريف_ القدرة عمى التقكيـ الذاتي ك 7
  . (2012)أبك رزؽ، التربكم اإلصالحالمساعدة عمى التطكير ك 

معاّيير الأّف معاّيير التقّييـ المذككرة فيما سبؽ تندرج تحت "، نا مف خالؿ مراجعة األدب التربكميظير لك 
 :ىيك  في السمطة الفمسطينّية (2010نماذج تقّييـ األداء السنكم لعاـ ) التي اشتممت عمييا ئيسّيةالرّ 
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، ةالمبادر ، المسؤكلّية ك ؽ، إدارة الّذاتالعمؿ بركح الفريكالتكاصؿ ك ميارات اإلتصاؿ ، التطكيراإلنتاج ك 
  . (60-59، 2012)أبك رزؽ، "السياساتتطبيؽ القكانيف ك 

، تيدؼ إلى التطكير كالتحسيف كؿ إلى أحكاـإْذ ُتعّد نماذج التقّييـ مف أىـّ األدكات التي تساعد في الكص"
يا ال ُبّد لتحقيؽ الغرض المنشكد من، ك األداء اإلدارم التربكمّييـ مف أبرز كسائؿ التشخيص في عممية تقك 

:الشركط اآلتيةمف تكافر   

.الّدّقة_ الكفاءة ك 1  

.الثبات_ الصدؽ ك 2  

._ المكضكعّية3  

._ الشمكلّية4  

.(23، 2000")قرقش، تفسير النتائج، كسيكلة الّتطبيؽ ك _ إمكانّية التّنفيذ5  

:المدارسهمّية تقّييم أداء مديري أ 2.4.1.2   

ُتعّد ، ك ىي عممّية منّظمة مخّططة كىادفة إّنما، رم المدارس ليست عممّية عشكائّيةإّف عممّية تقّييـ أداء مدي
، تظير مف خالؿ التعميمّيةمية عظيمة في المسيرة التربكية ك أى، ك ُممّحة ِلما ليا مف أثر كبيرضركرة 

:  الّنقاط اآلتية  

كالمزيد مف  تحفيزه عمى األداء األفضؿ، ك أدكاره كمسؤكلّياتو المينّية ة_ مساعدة المدير عمى إدراؾ قيم1
.العطاءالبذؿ ك   

مف تعرقؿ تحقيؽ أىدافيا المنشكدة، ، ك ت التي تكاجييا اإلدارة المدرسيةتشخيص المشكالت كالعقبا _2
يجاأجؿ تذليميا ك  .د الحمكؿ المناسبة لياا   

مبادراتو ، كمستكل إنجازاتو ك حقيؽ أىداؼ مدرستواـ المدير في تإمكانية الحكـ عمى مدل إسي _3
تكل حاجتو إلى التنمية المينية ، لتحديد مسالتعميميةادفة لتحسيف المخرجات التربكية ك الشخصية الي

.لياالكيفّية المناسبة كالعممية ك   
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، في كضع خطط لمتطكير كاإلصالح التربكم المدارس _ اإلستفادة مف نتائج تقّييـ أداء مديرم4
.كيفّية تكفيرىا، كالتنبؤ باإلحتياجات ك يؿ النتائج كالتّفّكر في أسبابيا، مف خالؿ تحمعميميالتك   

لتكّلي المياـ اإلدارية المكضكعّية في تعّيينيـ ، ك ة بيف اإلدارّييف التربكّييفالمساكاتحقيؽ مبدأ العدالة ك _ 5
قيؽ اآلماؿ كالتطّمعات التربكية ، بما يتناسب مع تح)الرجؿ المناسب في المكاف المناسب(التربكية

.(2012)أبك رزؽ، المحسكبية، بعيدان عف المصالح الشخصّية ك التعميمية العاّمةك   

قّييم أداء مديري المدارس في فمسطين:ت 5.1.2  

ـّ تعَرض مّرة كّؿ سنة يتكلى رئيس قسـ اإلدارات التربكية عممية تقّييـ أداء مديرم المدارس في فمسطيف  ، ث
التربية كالتعميـ كرئيس إدارم أعمى العتمادىا، بحيث يتـّ كضع نتائج التقّييـ عمى شكؿ تقدير  عمى مدير
التقدير العاـ الذم  ، باإلضافة إلى تقدير عاـ يككف مناسبان لمدل العالمات الت تقابؿ100رقمي مف 

كدة في في فمسطيف محدأّف مجاالت اإلفادة مف نتائج عممية التقّييـ  إالّ  كقعت ىذه العالمة في مجالو،
ا تتّفؽ مع اتجاه ، باإلضافة إلى أّني، كمجاؿ التثبيت في الكظيفة لممدير الجديدمجاليف ىما: مجاؿ الترقية

(.2009االطالع عمى نتائج تقّييـ أدائو)عطير، ، كعدـ السماح لممدير بالسرية المطمقة  

ء مديرم المدارس في فمسطيف أىّميا:ك ال بّد مف اإلشارة إلى أّف ىناؾ عّدة أساليب لتقّييـ أدا  

، كىك األسمكب األكثر شيكعان، بحيث يتماشى مع مبادئ اإلدارة._ تقّييـ الرئيس لمرؤكسيو1  

، كما يزاؿ تحت التجريب.الستخداـ، كىك أسمكب نادر ا_ تقّييـ الزمالء2  

كالمكضكعّية حيف التقّييـ.، كيتطّمب ىذا األسمكب كجكد الثّقة في المكّظؼ _ التقّييـ الذاتي3  

_ تقّييـ المرؤكسيف لرئيسيـ، كقد يصاحبيا بعض المشاكؿ نظران لتعارضيا مع مبادئ اإلدارة كخاصةن 4
مبدأ كحدة األمر، كتسمسؿ الّرئاسة مف أعمى إلى أسفؿ، كما أّف الكثير مف الرؤساء يمانعكف مف تقّييـ 

ـّ اعتما (.2009)عطير، مرؤكسييـ ألدائيـ ده في ىذا البحث.كقد ت  
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الّتعميم الُمختمط:  6.1.2  

، في ذات الصفكؼ الّدراسّية، ك جنسّي الطمبة في ذات المدرسةإّف نظاـ التعميـ المختمط الذم يجمع بيف   

، ككذلؾ نتائج بيف التّأّييد كالمعارضة تضارب اآلراء، حيث تّية في معظـ المجتمعاتُيعّد قضّية جدل
قعداف، )سمككّياتيـؤّثر في تحصيؿ الطمبة األكاديمي ك التي ت ،اآلثار الّناجمة عنوالبحكث حكؿ أىمّيتو ك 

المينّية التي  ـمياّميخطكرة ، ك لّية عمى مديرم المدارس المختمطةذلؾ ما يزيد مف عبء المسؤك  .(1999
مكاجية المناسبة لإيجاد الحمكؿ قدرتيـ عمى ك  ،ميكؿ كّؿ مف جنسّي الطمبةحتياجات ك ال ـتستكجب مراعاتي

األنشطة، ناىج الدراسية ك الم، كمشاكؿ المعّمميف ك خاصة بالطمبة كتحصيميـ األكاديميال المشاكؿ
قؿ المسيرة التعميمية في التحّديات التي تعر  العديد مفك  ،تجييزاتيافة إلى مشاكؿ األبنية المدرسية ك باإلضا
تبارات الخاّصة بمرحمة ، ِتبعان لإلع(الثانكيةك  يااألساسّية العم)تعميـخصكصان في مرحمتّي الك  ،مدارسيـ
، أّف مديرم المدارس التعميـ المختمط مسألةيد مف الدراسات المتعّمقة بأظيرت العدحيث  ،المراىقة

فر ميارات الت كثيرة تستدعي تكا، ُيعانكف مف مشكـّ بداخميا فئة الطمبة المراىقيفالمختمطة التي تض
تنفيذ السياسة  مف يـنتمكّ ، ك تخّطي العقبات سمككّية تساعدىـ فيكطاقات فكرية ك ، كقدرات إدارّية تربكية

(.1999إسماعيؿ، )بمكغ أىدافياالتربكية ك   

1.6.1.2  مشكالت التعميم المختمط :  

عّدة  التي أجمعت عمييا، ك مطالّناجمة عف التعميـ المختتمؾ المشكالت  أىـّ  ( أفّ 2012أكضح شحادة )
:أجنبّية تتمّثؿ فيما يأتيعربية ك دراسات كأبحاث   

عظـ الطالب خالؿ الّدكاـ ، نتيجة شركد الّذىف لدل ممّية تتمّثؿ بتدّني تحصيؿ الطالب_ مشكالت أكادي1
، باإلضافة إلى اإلستيعابلقدرة عمى الّتركيز ك بالتالي تراجع ا، ك ِفكر بالجنس اآلخرالنشغاؿ ال، المدرسي

بالتالي حرمانيما مف ، ك تدريسيا لكال الجنَسيف معان  الّدراسّية التي ال يصُمحصعكبة عرض بعض المكاد 
.ليادفة لفيـ تمؾ المكاد المشتركةفرصة المناقشة الُحّرة ا  

عدـ ، ك العديد مف األنشطةلممارسة  ةبتجّنب الطمالتي تظير مف خالؿ  ،_ مشكالت النشاط المدرسي2
لمكاقؼ محرجة  الخكؼ مف التعّرض، ك الخجؿ مف الجنس اآلخر نتيجة ، إّمافييا لمشاركةا اإلقباؿ عمى

، ِتبعان لمعادات كالتقاليد بعض األنشطة ، أك رفض أكلياء األمكر لمبدأ مشاركة اإلناث فيأثناء أداء النشاط
.اإلجتماعّيةالّضكابط الدينّية ك ك   
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صح كاإلرشاد النُّ  عدـ تقّبؿ، ك لحساسّية الزائدة لدل الطمبةنتيجة ا ضغكطات خفّيةك  مشكالت نفسّية_ 3
عف إقامة  ةباإلضافة إلى عجز معظـ جنسّي الطم، بعتباره إىانة أماـ الجنس اآلخر، كاالعقاب كذلؾك 

، كميميـ إلى اتيـ كارتفاع مستكل القمؽ لدييـّما يؤّثر سمبان عمى نفسيّ ، مءعالقات إجتماعية مع الزمال
.مع األقراف في البيئة المدرسّية تيـ عمى اإلندماج، لعدـ قدر اإلكتئابك  اإلنطكائّيةالُعزلة ك   

 ،الّشغب داخؿ الّصفكؼ الّدراسّيةك  ،الّذككر إلى العنؼ ةبتتمّثؿ في ميؿ الطم _ مشكالت سمككّية4
ضاعة امّما يؤدم إلى تعطيؿ الّدراسة ك  ،إلظيار رجكلتيـ أماـ الفتيات ، إلى حيف إعادة اإلنضباط لكقتا 

صداك  ميميـ لمسخرية ، باإلضافة إلىاليدكءك  مف بعض تساؤالت الفتيات  اإلستيزاءر ىميمات اإلستنكار ك ا 
تفاعميّف مع تخّكؼ الطالبات مف طرح األسئمة كالتّأثير سمبان عمى نشاطيف ك ، مّما يؤّدم إلى أثناء الّدرس

مكحة حدكد الجرأة المس تتجاكزك  ،ي كثير مف األحياف لُخُمؽ الحياءالفتيات ف ، في حيف تفقدالمادة الّدراسّية
.رفيو الخاّصة بكّؿ منيماالتّ رص المزاح ك لطالب مف فُ ُيحـر جنسّي ا، كما ك مع الجنس اآلخر  

ت عمى لف ةبنتيجة لحرص الطم، فّية يتحّمميا أكلياء األمكرعباء مادّية إضاكأمشكالت إقتصادّية  _5
، باإلضافة س األنيؽاالمببالمظير الجميؿ ك ىتماـ الّزائد ، عف طريؽ اإلإنتباه الجنس اآلخر مف الزمالء

الغة في الّنفقات عمى ، عف طريؽ المبالّسخاء أماـ الجنس اآلخرإلظيار الكـر ك  ةبالطم حاكلة بعضإلى م
          .المثيرةالّزمالء كجمب اليدايا الّثمينة ك 

فردية يتحّمميا مدير مسؤكلية ليست  ،ّف مكاجية المشكالت المكّضحة فيما سبؽال ُبّد مف اإلشارة إلى أك 
القطاع التربكم مف ذكم  ، تستدعي تكاتؼ جيكد المسؤكليف فيإّنما ىي مسؤكلّية جماعّية ،المدرسة فقط

ذلؾ مف ، ك التعميمّيةعمى مخرجات العممّية التربكّية ك لحّد مف تأثيرىا سعيان لتذليميا كا ،اإلختصاصالخبرة ك 
تكعيتيـ بكيفّية ك ، تبصير مديرم المدارس المختمطة ل كرات الّتدريبّيةالدّ عقد المزيد مف الّندكات ك  خالؿ

زمة إليجاد الاّل  ،المادّيةالمكارد البشرّية ك  لتكفير مساندتيـيد العكف ليـ ك تقديـ ، ك معالجتيا كحصرىا
باإلضافة إلى حّث الباحثيف  (.1999)إسماعيؿ، في البيئة المدرسّية المختمطة التكازفاإلستقرار ك 

، في المدارس المختمطة يـ عمى إجراء المزيد مف األبحاث الخاّصة باألداء اإلدارم التربكمعيتشجك 
، بما يتناسب مع التطّكرات يجاد الخطط العالجّية الاّلزمة، إلالخفّيةالّضكء عمى تحّدياتيا الّظاىرة ك لتسميط 

   (.2012شحادة، )المعاصرة
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  :لتعميم المختمط في فمسطينا 2.6.1.2 

لقد عانت المسيرة التعميمية في فمسطيف مف العديد مف الّصعكبات نتيجةن لممارسات اإلحتالؿ اإلسرائيمي، 
، ك تحكيؿ الشعب الفمسطيني إلى طبقة عاممة يغمب دمير البنية التحتّية لمتعميـكسياساتو التي ىدفت إلى ت

، باعتماد أساليب كانيا األصمّييفالفمسطينّية مف سغمييا الجيؿ، باإلضافة إلى محاكلة تفريغ األرض 
حيث كانت المدارس الفمسطينّية تفتقر إلى المعّمميف نتيجة القير كالتضّييؽ المادم بيدؼ تيجيرىـ، 

إعتقاليـ مف  قبؿ اإلحتالؿ اإلسرائيمي، كلـ تكف ىناؾ غرؼ صفّية كافية، إضافة إلى انعداـ الظركؼ 
.القرل كاألرياؼ الفمسطينّية ة فيالصحّية الالزمة لممبنى المدرسي كخاصّ   

، مط، أصبح ىناؾ حاجة ُممحة لمتعميـ المختسية التي يعيشيا الشعب الفمسطينيكأماـ تمؾ الظركؼ القا
، كمع ف ظاىرة التسّرب في أكساط الطمبةمحاكلة الحّد مدراستيـ، ك مف أجؿ تكفير الفرص ليكمؿ الطمبة 

ساىـ في خمؽ  ، إال أّنو قدالمؤّقت ألزمة التعميـ الفمسطينيالحّؿ  كاف بمثابةأّف ىذا النكع مف التعميـ 
، كالمكركثات العشائرّية تقاليد اإلجتماعيةالكثير مف المشكالت الناتجة عف تعارضو مع بعض العادات كال

، لذلؾ فإّف ظاىرة التعميـ المختمط في فمسطيف ما زالت بحاجة إلى المزيد كالدينية في المجتمع الفمسطيني
      (. 1999)إسماعيؿ، بحث كالدراسة كالتحميؿ لمتعّرؼ عمى مدل فاعمّيتو كآثاره كمشكالتومف ال
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ابقة :راسات السّ الدّ  2.2  

، ع تقّييـ أداء مديرم المدارسىتماـ الباحثيف بمكضك أبحاث تربكية مدل اظير مف خالؿ عّدة دراسات ك 
   .الياّمةالمختمفة ك ذلؾ مف محاكر متنّكعة مف أجؿ اإلحاطة بزكاياه ك 

ّف مف أبرز تمؾ الّدراسات ما يأتيك  :ا   

:الّدراسات العربّية 1.2.2  

، أداء مدير المدرسة في األردف( التي ىدفت إلى بناء بطارية اختبارات لتقّييـ 2016)دراسة الجالد
عشر معياران ( كفاية مكّزعة عمى أحد 173لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ فقد تضّمف اإلطار المفاىيمي لمبطارية)ك 

ّييس مناسبة لتمؾ ابناء ثالثة مق تـّ ، ك نات المعرفّية، اإلنفعالية، كاألدائية لممديررئيسّيان بحيث ُتغّطي المككّ 
ـّ تطبيق، ك المكّكنات لعامميف في المدارس مديرة مف اك  ان ( مدير 1400)يا عمى عّينة عشكائّية مكّكنة مفقد ت
أداء مدير المدرسة في أدكات بطارية اإلختبارات الخاصة بتقّييـ أشارت النتائج إلى فاعمّية ، ك األردنية
مكانّية استخد، ك ؼ عمى أداء مديرم المدارسعرّ أثبتت قدرة البطارية في الت، ك األردف اميا كأساس مرجعي ا 

.   لتقّييـ أدائيـ  

حكلي التعميمية لى درجة تقّييـ مديرم المدارس في منطقة ( التي ىدفت التعّرؼ إ2014)ة المسيميـدراس
تطبيؽ إستبانة  لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تـ، ك الممنكحة ليـ مف كجية نظرىـ في دكلة الككيت لمصالحيات

ثمانيف ّينة الدراسة المتكّكنة مف تسع ك ، عمى عريف بندان مكّزعة عمى أربع محاكرعشمكّكنة مف ثماف ك 
: أسفرت النتائج عّمايأتيمديرة ك ان ك مدير   

قة بالشؤكف يريف عمى جميع بنكد المحكر األكؿ المتعّمقة بالصالحيات ذات العال_ درجة مكافقة المد1
_ درجة مكافقة المديريف عمى بنكد المحكر الثاني المتعّمقة بالصالحّيات ذات 2. اإلدارية جاءت مرتفعة

الحّيات صدرجة مكافقتيـ عمى بنكد المحكر الثالث المتعّمقة بال_ ك 3. بالمعّمميف جاءت متكّسطة العالقة
_ في حيف كانت درجة مكافقتيـ عمى بنكد 4. المنطقة التعميمية جاءت مرتفعةذات العالقة بالكزارة ك 

. األنشطة التربكية جاءت مرتفعةالحّيات ذات العالقة بالمشاريع ك المحكر الرابع المتعّمقة بالص  

ي مف كجية نظر معممي ( التي ىدفت إلى تقّييـ أداء المدير كقائد تعميم2013)دراسة أبك حامد  
( فقرة مكزعة عمى 52)ة مفإستخداـ إستبان لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تـّ ، ك ارس األساسية في مدينة القدسالمد
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ة تـ تطبيقيا عمى عينة الدراس، ك ممارسات المدير كقائد تعميمي، تالىا سؤاؿ مفتكح حكؿ عشرة مجاالت
 المديريف أداء لمستكل المعمميف تقييـ أف إلى الدراسة قد تكصمتك . معممة( معممان ك 390)التي تأّلفت مف

 جميع عمى سكاء المديريف أداء مستكل كأف ،(%71كبنسبة ) (3.55)جاء بمتكسط حسابي لمتعميـ كقادة
 سة لألداءالدرا اعتمدتو الذم فتراضياإل المستكل كىك ،(% 85)دكف جاء قد مجاالتيا أك بنكد االستبانة

 أداء مستكل التعميمية حسب القيادة لمجاالت التنازلي الترتيب أف النتائج كأظيرت .المدرسة لمدير الناجح
:  يأتي كما كاف المجاالت ليذه القدس في األساسية المدارس مديرم  

تقييـ اإلشراؼ ك  كميني، إدارم إطار في رسة لممد التعميمية األىداؼ كضع ،المدرسة أىداؼ إيصاؿ
 تنسيؽ ،الميني ، تعزيز التطكركتكاجد كاضح حضكر عمى المحافظة ،التعميـ كقت عمى الحفاظ التعميـ،
.لممعمميف تقديـ حكافز كأخيران  ،الطمبة تقدـ متابعة ،لمتعمـ الحكافز تكفير ،المناىج  

 المشرفة الجية االستبانة حسب بنكد جميع عمى المعمميف إجابات متكسطات في فركقنا النتائج أظيرتك 
 عدد لمتغير تعزل فركؽ كجكد النتائج إلى كأشارت كما ،الفمسطينية التعميـك  التربية كزارة مدارس إلى يعكد

 تعزل فركقنا النتائج تبّيف لـ حيف في ،دكف( سنكات فما 5الخبرة) فئة إلى تعكد التعميـ في الخبرة سنكات
.مع المدير العمؿ سنكات عدد لمتغير  

كث الدكلية لى نظاـ تقّييـ أداء مديرم المدارس بككالة الغ( التي ىدفت التعّرؼ إ2012)اسة أبك رزؽدر 
 (52)لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ قاـ الباحث بإعداد إستبانة تكّكنت مف، ك طكيرهبغزة مف كجية نظرىـ كسبؿ ت
تطكير نظاـ التقّييـ، كترتيب  ، باإلضافة إلى ثالثة أسئمة لترتيب مقترحاتفقرة مكّزعة عمى أربعة مجاالت

تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة التي تكّكنت  تـّ ، ك فتكح لتقديـ مقترحات لتطكيرهسؤاؿ م، ك سمبياتو
يـ ت المدارس لنظاـ تقيّ مديرالنتائج إلى انخفاض تقدير مديرم ك ، حيث أشارت امديرة( مديران ك 200)مف

، في حيف كاف فريؽ التقّييـلؾ انخفاض تقديرىـ لمفريؽ اإلستشارم ك كذ، ك األداء كألدكات جمع البيانات
، كما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ؼ نظاـ تقّييـ األداء أعمى تقديرتقديرىـ ألىدا

المديرات في جميع مجاالت اإلستبانة ُتعزل لمتغّير الجنس لصالح كسطّي درجات مجمكعتّي المديريف ك مت
 ات الدرجات لدل أفراد العّينة ُتعزل لمتغيراتأّنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط، ك الذككر

.في اإلدارة المدرسية، المنطقة التعميمية( ، سنكات الخدمة)المؤىؿ العممي  
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س الثانكية في محافظة راـ اهلل ( التي ىدفت إلى تقكيـ معممي المدار 2012)أبك كرشدراسة أبك سمرة ك 
، حيث ُطبقت عمى عينة عنقكدية دارة المدرسيةجاىات المعاصرة لإلالبيرة ألداء مديرييـ في ضكء اإلتك 

فقرة مكزعة  (47)ـ الباحثاف إستبانة تكّكنت مفقد صمّ ، ك ( معممان كمعممة386)بمغ عدد أفرادىا عشكائية
أظيرت نتائج الدراسة أف تقكيـ المعمميف ألداء مديرييـ في ضكء اإلتجاىات ، ك عمى خمسة مجاالت

 ( كفؽ مقياس3.93)بمتكّسط حسابي قدره، ك درجة مرتفعة لمدرجة الكميةب المعاصرة لإلدارة المدرسية كاف
( بيف α ≤ 0.05)حصائية عند مستكل الداللة، كما لـ تظير النتائج فركقان ذات داللة إليكرت الخماسي

، في المؤىؿ العممي لممعمـ، ك تغيرات الجنس، سنكات الخبرةمتكسطات استجابات أفراد العينة باختالؼ م
مشرفة عمى المدرسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية باختالؼ متغير الجية الحيف 

. لصالح الحككمة  

كجية نظر الييئة الّتعميمّية ( التي ىدفت إلى تقكيـ أداء مدراء المدارس اإلبتدائّية مف 2012دراسة شفيؽ )
ـّ فقرة (28)إستبانة تكّكنت مفالباحثة ببناء ، حيث قامت جنكب العراؽ ذلؾ في محافظة المثنىك  ، ت

كجكد فركؽ ذات داللة  أظيرت الّنتائج، ك ( معّمـ كمعّممة122ة مكّكنة مف)شكائيّ تطبيقيا عمى عّينة ع
عميمّية ِتبعان لمتغّير الجنس إحصائّية في مستكل أداء مدراء المدارس اإلبتدائية مف كجية نظر الييئة التّ 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائّية في مستكل أداء مدراء المدارس ، بينما ال ذلؾ لصالح المعّمميفك 
      .لتعميمّية ِتبعان لمتغّير الخبرةاإلبتدائية مف كجية نظر الييئة ا

لى مدل فاعمية األداء الكظيفي لمديرم مدارس الشؽ ( التي ىدفت التعّرؼ إ2012سة المسكرم )درا
ألجؿ ة نظر مديرم تمؾ المدارس كمعممييا ، ك اإلبتدائية( مف كجياألكؿ مف التعميـ األساسي )المرحمة 

ُطبقت عمى عينة داء الكظيفي لمديرم المدارس ، ك تحقيؽ ىدؼ الدراسة فقد ُأعّدت إستبانة لقياس األ
قد تكّصمت الدراسة إلى النتائج التالية :( معممان كمعممة ، ك 175( مديران ك)35سة التي تكّكنت مف )الدرا  

ال تكجد فركؽ ذات ، ك ؼ كالعالييـ الكظيفية بيف األداء الضعيمستكل األداء لمديرم المدارس لميماتتنكُّع 
)عينة الدراسة( مما يدؿ المعمميف( بيف إجابات المديريف ك α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة

.كؿ طبيعة أداء المديريف لميماتيـعمى تقارب اآلراء ح  

اء مديرم لى دكر التقكيـ الشامؿ لممدرسة في تحسيف أدالتي ىدفت التعرؼ إ( 2010)راسة آؿ شيخد
تطبيقيا عمى  تـّ ، ك فقرة 62ث إستبانة تكّكنت مف لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباح، ك المدارس اإلبتدائية
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مشرؼ إدارة  (14)، كمشرفان لمتقكيـ الشامؿ (15)، منيـفردان  (137)عّينة الدراسة التي تكّكنت مف
أشارت نتائج الدراسة إلى أّف دكر التقكيـ الشامؿ ، ك مف مديرم المدارس اإلبتدائية (108)، كرسيةمد

، مّما يشير إلى فاعمّية دكر التقكيـ الشامؿ ديرم المدارس قد جاء بدرجة كبيرةلممدرسة في تحسيف أداء م
التقكيـ حصائية في دكر د فركؽ ذات داللة إأشارت إلى كجك ، ك في تحسيف أداء مديرم المدارسلممدرسة 

ف الشامؿ في تحسيف أداء مديرم المدارس في منطقة عسير التعميمية تعزل لمتغّير طبيعة العمؿ بي
الح مشرؼ التقكيـ الشامؿ ، لصمدير المدرسةمشرؼ التقكيـ الشامؿ لممدرسة كمشرؼ اإلدارة المدرسية ك 

ئية بيف متكّسطات درجات مكافقة أفراد ، في حيف أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصالممدرسة
تعزل لممتغّيرات  ،داء مديرم المدارس في منطقة عسيرالعّينة عمى دكر التقكيـ الشامؿ في تحسيف أ

   ، سنكات الخبرة(. )المؤىؿ العممي، الدكرات التدريبية

أداء مديرم لى العكامؿ المدرسّية المؤثرة في تطكير التي ىدفت التعّرؼ إ( 2010)دراسة أبك عمي
لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ ، ك فيكـ تحميؿ النُّظـ اإلداريةالمدارس الثانكية بمحافظات غزة في ضكء م

، باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح حكؿ فقرة مكّزعة عمى أربعة مجاالت (73)الباحث إستبانة تكّكنت مف
تطبيؽ  تـّ ، ك ديرم المدارسفي تطكير أداء مالتكصيات التي تسيـ في دعـ العكامؿ المدرسية المؤثرة 

أشارت النتائج إلى أّف العكامؿ اإلجتماعية ىي ، ك ( مديران كمديرة124)األداة عمى عّينة الدراسة التي بمغت
تكجد فركؽ ذات داللة ، ك مدارس الثانكية بمحافظات غزةأكثر االعكامؿ المؤثرة في تطكير أداء مديرم ال

لمتغّير الجنس لصالح  ديرات المدارس لمعكامؿ البشرّية ُتعزلمتكّسطات تقديرات مديرم ك إحصائية بيف م
مديرات المدارس لمعكامؿ ئية بيف متكسطات تقديرات مديرم ك أيضان تكجد فركؽ ذات داللة إحصا، ك الذككر

لكسطى لصالح ااءت الفركؽ بيف منطقة شماؿ غزة ك ج، ك ل لمتغّير المنطقة التعميميةالبشرية ُتعز 
لـ ، ك لكسطى كخاف يكنس لصالح الكسطى، كبيف اة كالكسطى لصالح الكسطىغرب غز بيف ، ك الكسطى

ية بيف متكّسطات كذلؾ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائ، ك في المناطؽ التعميمية األخرليتّضح فركؽ 
ؽ بيف الخبرة األقؿ جاءت الفرك ، ك ةمديرات المدارس لمعكامؿ البشرية تعزل لسنكات الخدمتقديرات مديرم ك 

ّضح فركؽ في سنكات ، كلـ يتسنكات 5ت لصالح األقؿ مف سنكا 10الخبرة األكثر مف سنكات ك  5مف 
.الخدمة األخرل  

درجة فاعمية أداء مديرم المدارس في مديرية تربية  إلى تعّرؼال ( التي ىدفت2010)اسة العمراتدر 
( فقرة مكزعة 50)مككنة مفلؾ اليدؼ تـ تطكير أداة لتحقيؽ ذ، ك فيياالبتراء مف كجية نظر المعمميف 
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معممة مف معممي ( معممان ك 236)عشكائية مككنة مفقد ّطّبقت األداة عمى عينة ، ك ة مجاالتعمى ست
ظر بّينت النتائج أف درجة فاعمية أداء مديرم المدارس مف كجية ن، ك س الحككمية في تربية البتراءالمدار 

ظيؼ التكنكلكجيا، عمية مجاؿ تك إلى أف درجة فا، كما أشارت النتائج المعمميف كانت عالية بكجو عاـ
مجاالت اإلختبارات  التخطيط كانت كبيرة في حيف أف درجة فاعمية األداء في، ك كالمناخ المدرسي

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، ك المدرسية، كالتحصيؿ الدراسي كالقيادة، كانت متكسطة
، عدا قمة عمى جميع مجاالت الدراسةلمستُتعزل لممتغيرات ا( α ≤ 0.05)صائية عند مستكل الداللةإح

، سنكات 5ح ذكم الخبرة أقؿ مف جاءت الفركؽ لصال، ك مى مجاؿ اإلختبارات المدرسيةمتغير الخبرة ع
ممي في مجاؿ التحصيؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتفاعؿ النكع اإلجتماعي مع المؤىؿ العك 

مة دبمـك فأكثر، كمجاالت: تكظيؼ التكنكلكجيا، المناخ الذككر مف حم صالحجاءت الفركؽ ل، ك الدراسي
.ح اإلناث مف حممة بكالكريكس فأقؿجاءت الفركؽ لصال، ك المدرسي، كاإلختبارات المدرسية  

ككمية في التي ىدفت إلى تطكير نظاـ لتقكيـ أداء مديرم المدارس الثانكية الح( 2009)دراسة عطير
لتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المقابمة المنظمة اىات اإلدارية المعاصرة، ك االتجقع ك فمسطيف في ضكء الكا

ـّ االستبان ، باإلضافة إلىالثانكية الحككمية في فمسطيف لمكشؼ عف كاقع تقكيـ أداء مدير المدرسة ة التي ت
ـّ اختيا، مدرسة الثانكية الحككمية المقترحلتطكير عناصر نظاـ تقكيـ أداء مدير ال استخداميا ر عّينة كقد ت

مديران كمديرة لمتربية  (16)مكّزعيف حسب المسّمى الكظيفي إلى( فردان 112)عشكائية طبقية تكّكنت مف
مديرة ( مديران ك 64كرئيسة قسـ إشراؼ ك)( رئيس 16( رئيس كرئيسة قسـ أدارات تربكية، ك)16كالتعميـ، ك)

مدرسة ثانكية حككمية، كقد أظيرت النتائج كجكد مشاكؿ في كاقع تقكيـ أداءمدير المدرسة الثانكية 
نظاـ تقكيـ األداء المعمكؿ بو عالية، ككذلؾ جاءت الحككمية الفمسطينية، حيث جاءت الحاجة إلى تعديؿ 

تقكيـ األداء بدرجة عالية أيضان.  مكافقة المبحكثيف عمى ضركرة مراعاة نظاـ تقكيـ األداء المطّكر ألىداؼ  

العاصمة  كظائؼ مديرم المدارس األساسية بأمانة ىدفت إلى تقكيـ ( التي2007)دراسة خريص
ـّ تطبيؽ إ، ك بالجميكرية اليمنية التي تكّكنت مف جميع المكّجييف ، ستبانة خاّصة عمى عّينة الّدراسةت

 أشارت الّنتائج إلى أّف أىـّ ، ك ي أمانة العاصمة باليمفميف فعّينة مف المعمّ كمديرم المدارس األساسّية ك 
أّف أىـّ فئات العمؿ ، التقكيـ( ، ك لتنفيذ، التكجيو، اكظائؼ مديرم المدارس ىي: )التخطيط ، التنظيـ

العامميف بالمدرسة، الطالب،  مختمؼ: )المعممكف ك مديرم المدارس ىـ المدرسي التي تستيدفيا كظائؼ
أظيرت أّف أعمى معّدؿ لتنفيذ الكظائؼ اإلدارّية لدل مديرم المدارس تمّثؿ في ا ك ، كمكأكلياء األمكر(
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التخطيط ، كتمييا كظيفة %(58) ثـّ كظيفة التكجيو بنسبةمف ، ك %(63) كظيفة التنظيـ بنسبة
. %(27) معّدؿ في كظيفة التقكيـ بنسبة ، بينما تمّثؿ أقؿّ %(52)بنسبة  

إلى قياس فاعمّية أداء مديرم مدارس التعميـ العاـ في المممكة ( التي ىدفت 2006)دراسة الغامدم
عتماد المقياس ا تـّ ، ك عميمية مف كجية نظر المعمميفالسعكدية عمى ضكء مقياس ىالينجر في اإلدارة الت

 (11)ثباتيا فيمفردة ُتمّبي شركط صحة النتائج ك  (71)، حيث تكّكف مففي صكرتو النيائية كأداة لمدراسة
ـّ تطبيقو عمى عّينة الدراسة التي تكّكنت مف، ك تمؼ جكانب اإلدارة التعميميةُبعد مف مخ ، ( معّمـ450)ت

يميو ُبعد ، ك مامان مف ِقبؿ مديرم المدارسأظيرت النتائج أّف تكفير الحكافز كاف ىك الُبعد األكثر إىتك 
، كاإلشراؼ عمى المدرسةاد اإلعالـ عف أىداؼ حصمت أبع، كما ك افظة عمى إنتظاـ التدريسالمح

.  تنسيؽ المنيج عمى نتائج جّيدة، ك يموتقك التدريس ك   

بتدائية بمممكة البحريف في األداء الكظيفي لمدير المدرسة اإل( التي ىدفت إلى تقّييـ 2005)دراسة جاسـ
، يفيستمارة تقّييـ أدائو الكظضكء مبادئ إدارة الجكدة الشاممة باإلضافة إلى إيجاد صيغة مقترحة ال

ـّ تطبيؽ إستبانة خك  ، عمى مجتمع الدراسة التي تكّكف مف اّصة لجمع المعمكمات الاّلزمةلتحقيؽ ذلؾ ت
أشارت النتائج إلى أّف ىناؾ أربعة مبادئ مف أصؿ ، ك إلبتدائّية في مممكة البحريفجميع مديرم المدارس ا

عدـ تكّفر عشرة مبادئ مف ، ك حريفالمدارس اإلبتدائية بالبأربعة عشر مبدأ في الكصؼ الكظيفي لمديرم 
. ّييـ األداء الكظيفي الخاّصة بيـأصؿ أربعة عشر مبدأ في استمارة تق      

لى مدل قياـ مدير المدرسة بدكره في تطكير المعّمميف مينّيان ( التي ىدفت التعّرؼ إ2004)راسة الفقيود
نة ـ إعتماد اإلستبالتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ت، ك مف كجية نظر المعّمميف كالمديريفي القدس في منطقة ضكاح

( 235)، كمديرة( مديران ك 70)تطبيقيا عمى عّينة الدراسة التي تكّكنت مف تـّ ، ك كالمقابمة كأدكات لمدراسة
أظيرت النتائج أّف تقّييـ المديريف ، ك مدارس الحككمية كالخاصة كالككالةالعامميف في ال معّممة مفمعّممان ك 

ي ، بينما كاف تقّييـ المعّمميف لدكر المديريف فعّمميف مينّيان كاف بدرجة عاليةمألنفسيـ في تطكير ال
، التالي: الحككمية كانت درجة التقّييـ حسب الجية المشرفة عمى الترتيبك  ،تطكيرىـ مينّيان بدرجة متكّسطة

 10ر مف ث: أكسنكات الخبرة عمى الترتيب التالي، بينما كانت درجة التقّييـ حسب الككالةالخاصة ك 
لـ ُتظير النتائج فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات ، ك ( سنكات10_6كات، ك)( سن5-1، )سنكات

، بينما أظيرت فركقان دالة ُتعزل إلى الخبرة المعّمميف لدكر المديريف في تطكيرىـ مينّيان  درجات تقّييـ
  الككالة لصالح المدارس الحككمية.مية ك إحصائّيان ُتعزل إلى الجية المشرفة بيف معّممي المدارس الحكك 
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تكّجيات تطكيرىا في ة أداء مدير المدرسة الثانكية ك لى فاعميّ ( التي ىدفت التعّرؼ إ2004)المعمرمدراسة 
ّكنة مف كإستبانة م لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباحثك ، التطكير التربكم في سمطنة ُعماف ضكء برنامج

فردان مف  (699)تطبيقيا عمى عّينة الدراسة التي تكّكنت مف تـّ ك ، ( فقرة مكّزعة عمى ستة مجاالت62)
أظيرت النتائج أّف درجة فاعمّية ، ك األكائؿ فييا المعّمميف، ك يرات المدارس الثانكية كمساعدييـكمدمديرم 

، لمعامميفاإلنتماء الميني العالقات اإلنسانّية ك  أداء المدرسة الثانكية في سمطنة ُعماف مرتفعة في مجاليّ 
، ، خدمة الطمبةلمجتمع المحميالقة مع االع إدارة المدرسة الثانكية في مجاالتبينما كانت درجة فاعمّية 

. السمكؾ القيادم منخفضةكتنظيـ العمؿ ك   

، لمدارس الحككمية في البحريف( التي ىدفت إلى تقكيـ األداء الكظيفي لمديرم ا2003)دراسة القكاسمي
تطبيقيا عمى عّينة الدراسة التي  تـّ ك ( فقرة ،45تبانة مكّكنة مف)ث إسستخدـ الباحلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ اك 

الحككمية اإلبتدائية  ي المدارسمعّممة مف العامميف فمعّممان ك  (432)، كمديران كمديرة (33)تكّكنت مف
فركؽ ذات داللة أّنو ال تكجد ، ك اء كاف دكف المستكل المتكّقعأظيرت النتائج أّف مستكل األد، ك كاإلعدادية

.المدارس اإلعدادية في البحريفبيف مديرم المدارس اإلبتدائية ك  إحصائّية في مستكل األداء  
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الّدراسات األجنبّية : 2.2.2  

(Fuller and others, 2015)دراسة فكِلر كآخركف  

يؽ ذلؾ اليدؼ تـّ مسح لتحقك ، راء المدارس في الكاليات المتحدةالتي ىدفت إلى تقّييـ خطط تقّييـ مد
تحميؿ مكّكنات الكثائؽ الخاصة بنظـ تقّييـ مدراء المدارس لكؿ كالية مف الكاليات الخمسيف البيانات ك 

أظيرت النتائج اشتراؾ نظـ تقّييـ مدراء المدارس في الكاليات المتحدة ، ك باإلضافة إلى العاصمة كاشنطف
ي تقّييـ فعالّية مدراء كمعاّيير أساسّية ف، سيخ المدر المنا نكعّيةك في اعتماد تقديرات تحصيؿ الطالب 

.المدارس  

(Goldring and others, 2015)دراسة جكلدرينج 

تكضيح تكّجيات ، ك بيانات تقّييـ مدراء المدارسالتي ىدفت إلى تسميط الضكء عمى مصادر متعّددة ل
ذلؾ مف ، ك بفعالّيتيـ القيادّية يتعّمؽالمدارس نحك التغذية الراجعة التي يقّدميا المرؤكسكف فيما  مديرم

 مديرم، لمتعّرؼ عمى كيفّية تعامؿ التقّييمات الصادرة مف المرؤكسيفراجعة التقّييـ الّذاتي لممدير ك خالؿ م
ـّ استخداـ كيفية تفسيرىـ لمّثغراتالمدارس مع تمؾ البيانات ك  المقابمة كأداة لجمع البيانات مف ، حيث ت

ـّ اعتماد التحميؿ ، ك ي جنكب شرؽ الكاليات المتحدةالمدارس الحضرّية ف( مديران في منطقة 14) ـّ ت مف ث
، المرؤكسيف لفعالّيتيـ القيادّية ردكد فعميـ عمى تقّييماتالمدارس ك  مكشؼ عف تكّجيات مديرمالّنكعي ل

مرؤكسيف ت الالمدارس غالبان يعانكف مف التنافر المعرفي عندما تتناقض تقّييما أظيرت النتائج أّف مديرمك 
الكيفّية  تكجيييـ نحكي تحسيف فعالّية مدراء المدارس ك أػكضحت الدراسة أىمّية ذلؾ ف، ك مع تقّييميـ الّذاتي

.السميمة لتقّييـ ذاتيـ  

  (Liu and others, 2015)   ليك كآخركف دراسة

التي تـّ مف خالليا ، ك ّصيفاء لمديرم المدارس في التقّييـ األدالمعاّيير المينّية ك  لىالتي ىدفت التعّرؼ إ 
التعميـ دارس الصادرة عف كزارة التربية ك عرض نتائج تحميؿ سياسة معاّيير األداء الميني لمديرم الم

إلى الكشؼ عف مدل تطّكر  أيضان  ، حيث ىدفت الدراسة(2013عاـ) ألّكؿ مرة في شير شباطالصينّية 
ميؿ مقارف مع ذلؾ عف طريؽ إجراء تح، ك منيـ كلةتقّييـ مديرم المدارس في الصيف كالتكّقعات المأم

، حيث أكضحت النتائج كجكد فركؽ (2008لمدارس في الكاليات المتحدة لعاـ)ا معاّيير ترخيص مديرم
    .الكاليات المتحدةبيف الصيف ك  المدارس في تكّقعات األداء الميني لمديرماختالؼ كبير ك 
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)Muenich, 2014)دراسة مكينتش 

ذلؾ لمتأّكد ، ك مينيسكتا نحك تقّييـ أدائيـ لى كجية نظر مدراء المدارس الثانكية فيّرؼ إالتي ىدفت التع
، مف خالؿ تطبيؽ استبانة سمف كضكح المفاىيـ العاّمة المتعّمقة بتقّييـ األداء الكظيفي لدل مدراء المدار 

، باستثناء المدارس نظر مدراءمتسقة مف كجية تحميميا أّف التقّييمات عادلة ك  ، أظيرت نتائجخاّصة 
المبحكثيف عمى أّف ينبغي إدراج بيانات (% مف 88)أظيرت مكافقة، كما ك متعّمقة بالّنمّك المينيالتقّييمات ال

(% مف المبحكثيف نّص أحد نظـ التقّييـ الذم ينّص عمى 75)ي عممّية التقّييـ، في حيف أّيدإنجاز الطمبة ف
  .(% مف تقّييـ أداء مدير المدرسة35)بي تشّكؿ نسبةأّف بيانات اإلنجاز الّطال

)Orphanos, 2013)دراسة أكرفانكس 

ذلؾ لمكشؼ عف مدل قدرة ك ، عند تقّييميـ لممعّمميف لى ما ييـّ مدراء المدارستعّرؼ إال التي ىدفت 
ـّ تطبيؽ استبانة خا، ك عّمميف الفّعاليف كغير الفّعاليفمّييز بيف المالمدراء عمى الت عمى ّصة لتحقيؽ ذلؾ ت

يف ضمف برنامج إعداد ، باإلضافة إلى تحميؿ البيانات الخاّصة بأداء المعّمم( مدير مدرسة في قبرص80)
ل فعالّية لتحديد مستك أشارت النتائج إلى أّف تقّييمات مدراء المدارس تتضّمف قدرة تمّييزية كافية ، ك المعّمـ

. المعّمميف  

)Babo, 2009)دراسة بابك 

المدارس لمشتركة التحاد قادةا  (ISLLC) لتي ىدفت إلى تقكيـ مدير المدرسة باستخداـ معاّييرا   

ـّ استخداـ استبانة متعّددة اإل، ك الية نيك جيرسيفي ك  ( 66ختيارات اشتممت عمى )لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ت
ـّ تطكير مبادئ التقّييـ الّنيائي، ككؿ ذم أىمّية عند كضع ك كالتصّكراتفقرة لقياس المكاقؼ  ، حيث ت

أظيرت النتائج بناءن ، ك ( مف مديرم مدارس نيك جيرسي485تطبيقيا عمى عّينة الدراسة التي تكّكنت مف )
التالي: ، ترتيبيا عمى النحك ارسعمى تحميالت البيانات الكصفّية لممعاّيير المشتركة التحاد قادة المد  

.التعّمـلمناطؽ عمى التعميـ ك _ تركيز مديرم ا2. السعي لتحقيقيا_ كضع رؤية ك 1  

._ التعاكف مع المجتمع المحّمي4التنظيـ. _ اإلدارة ك 3  

.شمكليتو_ فيـ السياؽ ك 6. طريقة أخالقية_ التصّرؼ ب5  
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(Williams, 2009)دراسة كيميامز 

، مف خالؿ عمى معاّيير اتحاد قادة المدارس لمدير المدرسة المبنيالتي ىدفت إلى تقّييـ األداء الداخمي  
ـّ استخداـ استبانة خاصّ ، ك التدريب لتحسيف تعّمـ الطالب ة لمتقكيـ تكّكنت مف لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ت

تطبيقيا مّرتيف  قد تـّ ة كاألداء ، ك المعرفالصفات الشخصّية لمدير المدرسة ك ، فيما يتعّمؽ ب( بندان 179)
الدكرات التدريبية مسّجالن في ( مديران متدربان ك 16تكّكنت مف )بعده( عمى عّينة الدراسة التي لتدريب ك )قبؿ ا

أظيرت النتائج أّف النمكذج السائد في تقكيـ المديريف المتدّربيف قد ساعد اإلدارة ، ك في كاشنطف لمّدة سنة
مديريف المتدّربيف في اكتساب الميارات ساعد ال، ك ية خالؿ فترة التدريبج تأىيمالمدرسية في إعداد برام

، كما أظيرت أّف إشراؾ المديريف تغّييره تجاه النتائج المرغكبةالتي تمّكنيـ مف تكجيو سمككيـ ك  الضركرية
.  ميارة صنع القراركيـ أنفسيـ سكؼ ُتعّزز قيادتيـ ك المتدّربيف في تق  

(Catano & Stronge, 200  6 )   كاتانك كستركنج دراسة

، كمدل التطابؽ بيف تقكيـ المدير كمعاّيير األداء ما ُيتكّقع مف مديرم المدارسلى ىدفت التعّرؼ إالتي 
معاّيير الدراسة أدكات التقّييـ الرئيسية ك الّنكعي لالباحثاف تحميؿ المحتكل الكّمي ك لتحقيؽ ذلؾ استخدـ ك 

لتقّييـ مديرم  كاحدة، ك مرحمة الدنيامستكل مديرم ال تصميـ أداتيف لتقييـ تـّ ك  ،المينّية لمديرم المدارس
، باإلضافة إلى أداتيف لتقّييـ مديرم المرحمة العميا، باستخداـ معاّيير كصفية تحميمية المرحمة المتكسطة

ف مديران م (132)تطبيقيا عمى عّينة الدراسة التي تكّكنت مف ، حيث تـّ جميع أدكات تقّييـ مديرم المدارسل
قد رّكزت عمى أشارت النتائج إلى أّف معاّيير التقكيـ في كالية فرجينيا ، ك فرجينيامديرم مدارس كالية 

كذلؾ أّف بعض القة المدير بالمجتمع المحمي ، ك عمى أىمية ع، ك ادة المدرسية كاإلدارة التنظيميةالقي
. مان بعضيا اآلخر أقّؿ إنسجامع معاّيير التقكيـ ك المسؤكليات اإلدارية في نظاـ التقكيـ منسجمة   

)    Goldring,  2006)جكلدرنجدراسة  

لتحقيؽ ذلؾ ، ك م المدارس في منطقة جنكب ركفالتي ىدفت إلى قياس كفاية القيادة التعميمية لمدير 
مديران  (52)مدير مف أصؿ (45)اليدؼ تـ تطبيؽ إستبانة خاصة عمى عينة الدراسة التي تكّكنت مف

مدارس بحاجة إلى معرفة المناىج النتائج أّف مديرم الأظيرت ، ك س منطقة جنكب ركف التعميميةر لمدا
أّف ، ك المديريف عمى تحسيف التعميـ ، كما أػّنو ال يكجد تحديد لممعرفة اإلجرائية التي تساعدطرؽ التدريسك 
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تبّيف أيضان أّف أكثر األدكات فاعمّية في قياس الكفايات ، ك ي الدراسة تقيس بيئات مختمفةالطرؽ المتّبعة ف
.كب األسئمة مفتكحة اإلجابةىك أسم  

(Reid, 2006)دراسة ريد 

ذلؾ لمتعّرؼ إلى ، ك ّسجؿ األكاديمي ألداء الطمبةالتي ىدفت إلى تقّييـ مديرم المدارس مف خالؿ تحميؿ ال
الكشؼ عف فاعمّية اإلتجاه الحديث في ، ك لمدارس كاألداء األكاديمي لمطمبةلعالقة بيف أداء مديرم اا

لتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث ، ك يانات أداء الطمبة األكاديميمديرم المدارس مف خالؿ استخداـ بأدكات تقّييـ 
مقارنتيا بنتائج تقّييـ أداء مديرم المدارس التابعة ليـ داء لمطمبة في عدد مف المدارس ك بمراجعة بيانات األ

عمى كجكد إرتباط بيف أداء  ت إحصائّيةلـ ُتظير النتائج دالال، ك دارسُمعتمدة لممعمى أدكات التقّييـ ال
، كما أظيرت الدراسة أّف استخداـ بيانات أداء الطمبة األكاديمي أداء الطمبة األكاديميمديرم المدارس ك 

.  مؤشرات كاضحة ألداء مدير المدرسةفي أدكات التقّييـ ال يعكس   

(Toler, 2006)   تكِلر دراسة

لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ، ك ارس في الككمنكلث في فرجينياالمدلى كاقع تقكيـ أداء مديرم التي ىدفت التعّرؼ إ
قاـ بإجراء ، ك رسة مكّزعة في كالية فرجينيامد (132)قاـ الباحث بدراسة كثائؽ تقّييـ مدير المدرسة مف

ـ غيرىا حكؿ ممارسات التقّييلديمكغرافّية ك مسح لمديرم المكارد البشرية في كؿ قسـ لجمع البيانات ا
، يرم المدارس لألداء المتمّيزكذلؾ جمع البيانات عف كيفّية تعّرؼ مد، ك األقساـ المستخدمة مف ِقبؿ

صحيح لمحصكؿ عمى أظيرت النتائج كجكد إتّفاؽ عمى أّف عممية التقكيـ يجب أف تكضع في الكضع الك 
% 67أظيرت أّف أكثر مف نصؼ المستجيبيف أم حكالي ، ك مدارس فاعمة بالتالي تكفيرمديريف فاعميف ك 

% مف التقسيمات المدرسية  33، حيث إّف لمراجعة ممارسات تقكيـ المديريف خدمكا إجراءات مالئمةاست
. تعتبر ىذه نسبة كبيرة، ك ت التقكيـ في المكضع المالئـلـ تضع ممارسا  

(White, 2004)دراسة كايت 

ختبار ، كاالكاليات المتحدة األمريكية التي ىدفت إلى تقّييـ مديرم المدارس الثانكية في كالية ميسكرم في
سؤاالن حكؿ فيميـ لعممّيات  (27)لتحقيؽ ذلؾ فقد أجاب المديركف عمى، ك ارسات لتقّييـ المدير الحاليمم

قّييـ أظيرت النتائج أّف أداء المدير عمى الت، ك كالية لتقّييـ مديرم المدارسالتقّييـ المستخدمة مف ِقبؿ ال
بّينت ، كما ك يره، عالقتو باليدؼ المكصكؿ، كنكعّية المفحكصيف، تأثيـ، فاعمّيتويتأّثر بالغرض مف التقيّ 
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ـ معرفتيـ الدراسة أّف الغالبية الُعظمى مف مديرم المدارس لـ يتمّكنكا مف تحقيؽ أىداؼ التقّييـ لعد
.  لتغذية الراجعةالتقّييـ لتمقي ا الكثير منيـ لـ يقابمكا المشرفيف المسؤكليف عف، ك بمعاّيير تصنيؼ األداء  

(Thorns, 2002)دراسة ثكرنز 

، د قادة المدارس بيف الكالياتالتي ىدفت إلى تقّييـ المعّمميف ألداء مديرم المدارس باستخداـ معاّيير اتحا
ـّ تطبيؽلتك  اشتممت عمى أنشطة األداء المرتبطة مع المعاّيير الّستة الّتحاد  خاصة ستبانةإ حقيؽ ذلؾ ت
ىي: تطكير رؤية مشتركة لممدرسة، خمؽ بيئة تعّمـ داعمة، تكفير المدارس بيف الكاليات ك خيص قادة تر 

اسي ، كفيـ المحيط السيكمبادئ اإلدارة ، اإللتزاـ بأخالقّياتبيئة تعّمـ آمنة، التعاكف مع المجتمع المحمي
اف عمى فقرات ( مف معّممي المدارس في كالية ميشيغ253)حيث أجاب ،كاإلجتماعي كمدل التأثير فيو

أشارت النتائج إلى أّف ىناؾ ضعؼ في أداء مديرم المدارس اعتمادان ك  ،ـ( معمّ 647اإلستبانة مف أصؿ)
.اإلرشادبحاجة إلى المزيد مف الّتدريب ك  كأّنيـ عمى تمؾ المعاّيير  

(Stine, 2001) ستايف دراسة   

مف خالؿ  ، كذلؾمساءلتوك  مدير المدرسة يـ ييدؼ إلى تحسيف أداءالتي ىدفت إلى تطكير نظاـ تقيّ 
تحسيف  رّكزت عمى الصعكبات التي تكاجو عممّيةبحيث ، كاليفكرنيا في ( مدرسة17)تحميؿ نظـ التّقّييـ في

: تسييؿ يـ ىمابّينت الدراسة أّف ىناؾ ىدفيف رئيسييف مف عممية التقيّ ك ، مساءلتومدير المدرسة ك  أداء
رشاد المكظفيف في عمميـ، ك بالمكظفيفإلدارية المتعّمقة ات االقرار   أداء ، ككذلؾ بّينت أّف معاّيير تقّييـا 

ضافة إلى الميارات ، باإلالقدرة عمى تحديد األىداؼبّد أف تتضّمف ميارات التخطيط ك  مدير المدرسة ال
ـّ تحميميا تفتقر إلى خطط لتحميارات اإلّتصاؿالتنظيمّية ك  سيف أداء ، كما كتبّيف أّف تمؾ الّنظـ التي ت

.مدير المدرسة  

:الّتعقيب عمى الّدراسات الّسابقة 3.2  

حيث  ،مف خالؿ اإلستعراض المكَجز لمّدراسات الّسابقة نالحظ أّنيا اشتركت في ذات اليدؼ الّرئيسي
التربكم ، بيدؼ تطكير األداء اإلدارم نبأّكدت عمى أىمّية تقّييـ أداء مديرم المدارس مف ِعّدة جكا

، حينئذ  يعتبر إختالؼ الدراسات في التعميمّيةلنجاح المسيرة التربكية ك  اّ كميمّ  ان أساسيّ  عامالن باعتباره 
، مان لممسؤكليف في القطاع التربكم، عاِمالن إيجابّيان خادالتّنكيع فييارس ك مجاالت تقّييـ أداء مديرم المدا
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اإلّطالع عمى ك  نتائج الدراساتالؿ متابعة مف خ، يع الجكانب اإلدارّية الّتربكّيةجمطة باإلحانيـ مكِ حيث يُ 
.تفاصيؿ محتكاىا  

بارات لتقّييـ أداء بناء بطارّية إختػأف ىدفت إلى ب( عف بقّية الدراسات 2016)قد تمّيزت دراسة الجالدك 
ألدائّية الخاّصة بمدير ا، ك اإلنفعالّية ،ّكنات المعرفّيةيس تتعّمؽ بالمك، مف خالؿ ثالثة مقايّ مدير المدرسة

ذلؾ بعد مراجعة الباحثة لمكثير مف ، ك مى تحقيؽ الغرض المقصكد منيابحيث أثبتت قدرتيا عالمدرسة، 
       .عرضيا في دراستيا، كالتي قامت بتكضيحيا ك يرم المدارسنماذج تقّييـ أداء مد

، حيث لممبحكثيف الكظيفي الُمسّمى، فقد ظير اختالؼ في منيا أّما مف حيث عّينة الدراسة الخاّصة بكؿّ 
 ، أك بالمعّمميف فقط، في حيف كانت العّينة فيبعض الدراسات بمديرم المدارس فقطتمّثمت العّينة في 

أّم أّف تقّييـ أداء  ،المشرفيف التربكّييفم المدارس ك ، أك مدير المعّمميفا مديرم المدارس ك خر إمّ البعض اآل
.الغيرمالّذاتي ك عيو مديرم المدارس قد كرد بنكْ   

التي اعتمدت  (2006،الغامدم)راسات، باستثناء دراسةقد كانت اإلستبانة ىي أداة الّدراسة في أغمب الدّ ك 
الذم ُيعتبر مف أكثر     ك ، اـمقياس ىالينجر كأداة لقياس فاعمّية أداء مديرم مدارس التعميـ الع  

التي استخدـ فييا   (Reid (2006 , كمكضكعّية باإلضافة إلى دراسة اإلدارم الّتربكم دّقةأدكات التّقكيـ    

ـّ مقارنتيا ، ك ّسجؿ األكاديمي ألداء الطمبةتحميؿ الالباحث أسمكب  بنتائج تقّييـ أداء مديرم المدارس مف ث  

.لمتعّرؼ إلى العالقة بينيما  

حيث استخدـ الباحثكف المقابمة لجمع المعمكمات   (Goldring and others, 20 15ككذلؾ دراسة)   

ـّ التحميؿ الّنكعي لياكالبيانات الاّلزمة ك  . مف ث  

ف تككي ، حيث استفادت الباحثة منيا فيدعموات السابقة في إثراء ىذا البحث ك لقد أسيمت تمؾ الّدراسك 
، لبحثياتحديد المنيج المناسب إعداد اإلطار الّنظرم ك  التمكُّف مف، ك تصّكر شامؿ عف مكضكع البحث

مقياس تدّرج ك فقراتيا تحديد األداة المناسبة كالتي تمّثمت في اإلستبانة ككيفّية اختيار مجاالتيا ك ككذلؾ 
، ككيفّية عرض الّنتائج ت اإلحصائّية المناسبة لمبحث، إلى جانب التعّرؼ إلى نكع المعالجااإلجابات

    .تفسيرىاك 
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مديرم المدارس  ، بتقّييمو ألداء ّدراسات الّسابقةتمّيز عف تمؾ الال ُبّد مف اإلشارة إلى أّف ىذا البحث قد ك 
ـّ تسميط الضكء عمى قضّيةالتقميد البعد عفكنكع مف التجديد كاألصالة ك ، المختمطة تعميـ ال ، حيث ت

حظت الباحثة أثناء عممّية البحث ، إْذ البحاث التربكية العربية، خاّصةن في األالمختمط الميّمشة نكعان ما
، كافتقار المكتبات إلى اسات المتعّمقة بتمؾ المسألةالّدر اإلطار الّنظرم قّمة األبحاث ك د مف أجؿ إعدا

البحث عمى مسألتيف رئيسيتيف ىما: تقّييـ  اشتمؿ ىذا حينئذ  ، دبيات الخاّصة بالتعميـ المختمطاألالمراجع ك 
   .يـ المختمطالتعم، ك أداء مديرم المدارس
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 الفصل الثالث

                                                                                         

 الّطريقة واإلجراءات

 

األداة التي استخدمت في الحصكؿ عمى ، ك اكعّينتي ا، كمجتمعيالفصؿ الّتعريؼ بمنيج الّدراسة تناكؿ ىذا
المعالجات ، ك اكمتغّيراتي إجراءات تطبيؽ الّدراسة تناكؿما ، كثباتيا، باإلضافة إلى صدقيا ك البيانات

: بياف ذلؾ فيما يأتي، ك ااتيالتحّقؽ مف فرضيّ ك  امت لإلجابة عف أسئمتياإلحصائّية التي استخد  

 

:منهج الّدراسة 1.3  

.ىذه الّدراسة لمناسبتو لطبيعةالباحثة المنيج الكصفي المسحي  تستخدما   

:ّدراسةجتمع الم 2.3  

 ،بيت لحـفي محافظة  الخاصة كالحككمية دارس المختمطةالم كمعّممات مف معّممي ّدراسةالمجتمع تكّكف 
( مكّزعيف عمى 1211)البالغ عددىـك ، ـ 2018_  2017األكؿ مف السنة الدراسية فصؿ العامميف في ال

لمحافظة التعميـ لتربية ك كما ُرصدت في سّجالت مديرية ا ،حككمية( مدرسة 45ك) خاصة( مدرسة 27)
 بيت لحـ.

:ّدراسةّينة الع 3.3  

بمغ )عمى أساس أّف المدرسة ُتمّثؿ عنقكدان(، حيث عنقكدّية الباحثة باختيار عّينة عشكائيةقامت 
(350)تضـّ  ،%( مف مجتمع الّدراسة27)أّم بنسبة ،خاصة كحككمية ( مدرسة مختمطة20)ىاعدد معّممان  

ـّ تكزيعمحافظة بيت لحـدارس المختمطة في كمعّممة مف معّممي الم ( إستبانة عمى أفراد 350)، حيث ت
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( 290)انات الّصالحة لمتحميؿكانت اإلستب، ك ( فردان 303عدد المستجيبيف) ، في حيف بمغعّينة الّدراسة
ـّ تكزيعيا.%( 83)، أّم بنسبةفقط    مف اإلستبانات التي ت

:ّدراسةال اةدأ 4.3  

 رم التربكممراجعة األدب اإلدا، ك الدراسات التربكية المختصةف الباحثة باإلّطالع عمى مجمكعة مقامت 
فقرات  قامت ببناءمف ثـ ك ، التعميـ المختمطكاستشارة ذكم الخبرة كاإلختصاص باإلدارة المدرسّية ك 

دراسة ، حيث استفادت مف اإلستبانة الكاردة في يا الثالثةلكّؿ مف مجاالت بيذه الّدراسةخاّصة الستبانة اإل
.(2012)المسكرمدراسة ، ك (2012، دراسة الطعاني)(2012دراسة أبك سمرة كأبك كرش) ،(2014حمد)  

:صف األداةو  5.3  

 : ىيك  بالُمستجيب لمّتعريؼ عاّمة عمى معمكمات لحتك ا ، األكؿ منياعمى جزأيف ّدراسةأداة ال تشتمما
 ةخاصّ ال ةالتعميمي رحمةالمك  ،الجية المشرفة عمى المدرسة ،سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، الجنس

.بالمدرسة  

مدير المدرسة المراد  التي تمّثؿ مياـّ  الثالثة ستبانةمجاالت اإل فقرات ىشتمؿ عما فقدجزء الثاني أّما ال
  :ىيتقّييميا ك 

قامة ك  المدرسية البيئةب اإلىتماـ : مجاؿ_ المجاؿ األكؿ1 ة.( فقر 20)يشمؿك ، العالقات اإلنسانّيةا   

ة.( فقر 19)يشمؿ، ك المدير مشرؼ ُمقيـ في مدرستو مجاؿ :الثانيالمجاؿ _ 2  

.( فقرة17)يشمؿ، ك رعاية األنشطة المدرسّيةمجاؿ : _ المجاؿ الثالث3  

.( فقرة56)، كصكرتيا الّنيائّية عمى جزأيف، كثالثة مجاالتبحيث اشتممت اإلستبانة في   

:ألداةدق اص 6.3  

مف  مجمكعة مف الُمحّكميفك  المشرؼ عمى ، كعرضيابصكرتيا األكلّية اإلستبانةتصميـ الباحثة بقامت 
مف سالمتيا الّمغكّية  ، لمتحّقؽيااإلختصاص في مكضكع دراست، ك لخبرة كالّدراية في البحث العمميذكم ا

بإجراء الّتعديؿ الاّلـز  قامت، كما ك جمولقياس ما ُكِضعت أل التّأّكد مف مالءمتياك  ،صدؽ محتكل فقراتياك 
ضافة الفقرات التي أالؿ حذؼ ك ، مف ختيـاعمى بنكد فقراتيا ِكفقان لمالحظ .جمع عمييا أكثرىـا   
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ـّ تعديؿ :بعض الفقرات كما ىك آت حيث ت  

يكّفر كسائؿ )( إلىيكّفر أجيزة حاسكب ككسائؿ تعميمّية تكنكلكجّية)( التي نّصت عمى5)رقـالفقرة  _
.(تعميمّية تكنكلكجّية  

إلى )يفّكض الّصالحيات لمعامميف ِكفقان فّكض العامميف ِكفقان لمؤىالتيـ()يالتي نّصت عمى( 35_ الفقرة رقـ)
 لمؤىالتيـ(.

)يشرؾ المعمميف في التخطيط لألنشطة المدرسية كتكزيع مسؤكلّيات ( التي نّصت عمى39الفقرة رقـ) _
.اإلشراؼ عمييا( إلى )يشرؾ المعمميف في التخطيط لألنشطة المدرسية(  

)يشرؾ في اختيار األنشطة المدرسية( إلى)يشرؾ المجتمع المحمي ( التي نّصت عمى41رة رقـ)_ الفق
 المجتمع المحمي في اختيار األنشطة الاّلمنيجّية(.

)يشرؾ مدرسية( إلى)يشرؾ المجتمع المحمي في تمكيؿ األنشطة ال( التي نّصت عمى55_ الفقرة رقـ)
.المجتمع المحمي في دعـ األنشطة المدرسية(  

ـّ ك  :الفقرات اآلتية حذؼت  

)يعمؿ عمى تطكيع المنياج لخدمة جنسّي الطمبة(.التي نّصت عمى (24)الفقرة رقـ_   

)يتابع مشكالت ك حاجات جنسّي الطمبة(.التي نّصت عمى (36)_ الفقرة رقـ  

التي )يساعد الطمبة عمى تحقيؽ ذاتيـ مف خالؿ األنشطة المدرسية ّصت عمىالتي ن (51)_ الفقرة رقـ
 تناسب ميكليـ(.

ـّ ك  مى التّنكيع في أساليب الّتدريس(.)يحّث المعمميف عكالتي نّصت عمى (31)إضافة الفقرة رقـكذلؾ ت  

ـّ تحكيؿ الفقرات المُ  :نفصمتيف كذلؾ كما في الفقرات اآلتيةرّكبة إلى فقرتيف مكما كت  

ـّ تحكيميا إلى فقرتيف:  كنظافتيا()يتفّقد متطمبات الغرؼ الصفّية ( التي نّصت عمى4لفقرة رقـ)_ ا كالتي ت  

  .متطمبات الغرؼ الصفية( كالثانية)يتفّقد نظافة الغرؼ الصفية( )يتفّقداألكلى 
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ـّ )ُيتابع سجالت الحضكر كالغياب الخاصة بالطمبة كالمعّمم( التي نّصت عمى21_ الفقرة رقـ) يف( بحيث ت
)يتابع سجالت الغياب الخاصة بالطمبة( كالثانيةك  )يتابع سجالت الحضكر: األكلىتحكيميا إلى فقرتيف

.حضكر كالغياب الخاصة بالمعّمميف(ال  

ـّ تحكيميا إلى ) يبحث في أسباب غياب الطمبة كالمعمم( التي نّصت عمى22_ الفقرة رقـ) يف( بحيث ت
.في أسباب غياب الطمبة( كالثانية)يبحث في أسباب غياب المعّمميف( )يبحثفقرتيف: األكلى  

سػتبانة مػع لفقػرات اإلرتبػاط بيرسػكف صػدؽ األداة أيضػان بحسػاب معامػؿ اإلناحية أخرل تـ التحقؽ مف مف 

سػاؽ تّ سػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ اات اإلكاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقػر الدرجة الكمية لألداة، 

 .داخمي بيف الفقرات

 ف ذلؾ:بيّ يحة التالية فالكارد في الص( 3.1رقـ)كؿ الجدك 
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تقّييـ معّممي المدارس ( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 1.3) جدكؿ
 المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ 

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.6** 0.00 20 0.6** 0.00 39 0.7** 0.00 
2 0.7** 0.00 21 0.6** 0.00 40 0.7** 0.00 
3 0.7** 0.00 22 0.6** 0.00 41 0.78** 0.00 
4 0.7** 0.00 23 0.6** 0.00 42 0.7** 0.00 
5 0.7** 0.00 24 0.6** 0.00 43 0.7** 0.00 
6 0.6** 0.00 25 0.6** 0.00 44 0.7** 0.00 
7 0.6** 0.00 26 0.6** 0.00 45 0.6** 0.00 
8 0.6** 0.00 27 0.6** 0.00 46 0.7** 0.00 
9 0.7** 0.00 28 0.6** 0.00 47 0.7** 0.00 
10 0.7** 0.00 29 0.6** 0.00 48 0.7** 0.00 
11 0.6** 0.00 30 0.7** 0.00 49 0.7** 0.00 
12 0.5** 0.00 31 0.7** 0.00 50 0.7** 0.00 
13 0.6** 0.00 32 0.7** 0.000 51 0.7** 0.00 
14 0.7** 0.00 33 0.7** 0.00 52 0.6** 0.00 
15 0.8** 0.00 34 0.7** 0.00 53 0.7** 0.00 
16 0.7** 0.00 35 0.7** 0.00 54 0.5** 0.00 
17 0.6** 0.00 36 0.7** 0.00 55 0.7** 0.00 
18 0.6** 0.00 37 0.7** 0.00 56 0.6** 0.00 
19 0.6** 0.00 38 0.7** 0.00    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

بات األداة :ث 7.3  

لمجاالت  مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، ستبانةؽ مف ثبات اإلحقّ التّ بقامت الباحثة 

فا، ككانت الدرجة الكمية لتقّييـ معّممي المدارس المختمطة ألحسب معادلة الثبات كركنباخ الثالثة  ّدراسةال

ثبات درجة ب الّدراسةداة أ على تمتّ إكىذه النتيجة تشير  ،(0.98ـ)ي محافظة بيت لحـ ألداء مديرييف

ف معامؿ يبيّ  ( في الصفحة التالية2.3رقـ) كالجدكؿ. ّدراسةفي بأغراض ال، كأّنيا تمقبكلة تربكّيان كعممّيان 

 ة.الثبات لممجاالت كالدرجة الكميّ 
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 الّدراسة مجاالتنتائج معامؿ الثبات ل(: 2.3جدكؿ )
 معامل الثبات المجاالت

قامة العالقات اإلنسانّية  0.95 اإلهتمام بالبيئة المدرسّية وا 
 0.95 المدير مشرف مقيم في مدرسته

 0.95 األنشطة المدرسّيةرعاية 
 0.98 الدرجة الكمية

 

:ّدراسةإجراءات تطبيق ال 8.3  

قناعيـك  المسؤكلّيةذكم الّسمطة ك ل دراستيااحثة بتكضيح مبّررات البقامت  الحصكؿ مف أجؿ  ،اىمّيتيبأ ا 
التربية يرّية بالّرجكع إلى مدقامت مف ثـ ، ك عمكمات المطمكبةتسييؿ ميّمة لمكصكؿ إلى كّؿ المعمى 

باإلضافة  ،دراستياّية الُمتعّمقة بمجتمع لمحصكؿ عمى البيانات التّفصيم بيت لحـالعالي لمحافظة يـ التعمك 
ـّ تطبيقيالى إذف تكزيع اإلستبانة البحثّيةإ كذلؾ بعد تكضيح طبيعة  ،عّينة عشكائية عنقكدية عمى ، كالتي ت

.البحث العمميتّباعان ألخالقّيات لممبحكثيف ا اأىدافيك  الّدراسة  

كصكالن إلى الخطكة الياّمة ، لمتحميؿ التّأّكد مف صالحّيتياالباحثة بجمع اإلستبانات ك قامت مف ثـ ك 
الباحثة باستخداـ البرامج المناسبة قامت  ث، حياإلستباناتالمتمّثمة في المعالجة اإلحصائية لبيانات 

، كتفسير الّنتائج مة الّدراسةمف اإلجابة عف أسئ تتمّكن، ك لّمفظية إلى إستجابات رقمّيةت التحكيؿ اإلستجابا
أك  حكـ عمييا بالّرفضمف ثـّ إصدار ال، ك تعارضيا مع فرضّيات الّدراسة إلى مدل تطابقيا أك تتكّصمك 

.اقتراحاتيا بناءن عمييا، كصياغة تكصياتيا ك النتائج النيائية بمناقشةفي النياية قامت الباحثة ، ك القبكؿ  

:تغيرات الّدراسةم 9.3  

:قسميف مف المتغيرات ىما ت الّدراسةتضّمن  

:المستقمةالمتغيرات _ 1   

.المعمميف جنس .1  

 10أكثر مف  ،سنكات 10إلى  5ات، مف سنك  5)أقؿ مف ثالثة مستكيات اليك  لممعمميف سنكات الخبرة .2
.(سنكات  
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، أعمى مف الكريكس ، بك الكريكسبكأقؿ مف )لو ثالثة مستكياتك  لممعمميف المؤىؿ العممي .3
(. بكالكريكس  

.( الخاصة ، الحككمّية)مستكياف اليك  عمى المدرسة الجية المشرفة .4  

.، أساسي عميا ، ثانكم( )أساسي دنيامستكيات ةثالث اليك لمدرسة المرحمة التعميمّية الخاصة با  .5  

:علمتغّير التابا _2  

.في محافظة بيت لحـ المدارس المختمطةألداء مديرم  نة الّدراسةتقديرات تقّييـ عيّ   

 :وصف متغيرات أفراد العينة

حسب متغير الجنس أف نسػبة  ّدراسةتكزيع أفراد عينة الالكارد في الصفحة التالية ( 3.3)رقـؿ يبيف الجدك ك 

سػنكات،  5% ألقػؿ مػف 23.8% لإلناث. كيبيف متغير سنكات الخبرة أف نسػبة 79% لمذككر، كنسبة 21

. كيبيف متغير المؤىؿ العممي سنكات 10أكثر مف % ؿ38.3سنكات، كنسبة  10-5% مف 37.9كنسبة 

% ألعمػػػػػى مػػػػػف 19.7ة % لمبكػػػػػالكريكس، كنسػػػػػب75.5% ألقػػػػػؿ مػػػػػف بكػػػػػالكريكس، كنسػػػػػبة 4.8أف نسػػػػػبة 

% حككميػػة. 49% خاصػػة، كنسػػبة 51بكػػالكريكس. كيبػػيف متغيػػر الجيػػة المشػػرفة عمػػى المدرسػػة أف نسػػبة 

% 31.7كنسػػػػبة % ألساسػػػي دنيػػػا، 43.1كيبػػػيف متغيػػػر المرحمػػػة التعميميػػػة الخاصػػػة بالمدرسػػػة أف نسػػػبة 

 ثانكم.م% ل25.2 ألساسي عميا، كنسبة

 د في الصفحة التالية:( الكار 3.3كذلؾ مكّضح في الجدكؿ رقـ)
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 .ّدراسةالحسب متغيرات  ّدراسة(: تكزيع أفراد عينة ال1.1) جدكؿ

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 21.0 61 ذكر الجنس

 79.0 229 أنثى
 23.8 69 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة

 37.9 110 سنكات 10-5مف 
 38.3 111 سنكات  10أكثر مف 

 4.8 14 أقؿ مف بكالكريكس العممي المؤهل
 75.5 219 بكالكريكس

 19.7 57 أعمى مف بكالكريكس
 51.0 148 الخاصة  الجهة المشرفة عمى المدرسة

 49.0 142 الحككمية
 43.1 125 أساسي دنيا المرحمة التعميمية الخاصة بالمدرسة

 31.7 92 أساسي عميا
 25.2 73 ثانكم

 

:اإلحصائيةلمعالجة ا 10.3  

  (SPSS ) برنامج الرـز اإلحصائية الجة البيانات الخاصة بالّدراسةت الباحثة في معستخدما  

: ( ك ذلؾ باستخداـ ما يأتيα ≤ 0.05)عند مستكل الداللة الّدراسة بفحص فرضيات قامتك   

.اإلنحرافات المعياريةحسابية ك المتكسطات ال _1  

كما ىك في الفرضّية بمستكّييف( لفحص الفرضيات ذات المتغير  T.test ( 2إختبار ت لمعينات _  

.الّرابعةألكلى ك ا  

لفحص الفرضيات ذات المتغير بثالثة مستكيات     ( One Way ANOVA) األحادم _ تحميؿ التبايف3  

الخامسة .الثّانية كالثّالثة ك ، كما ىك في الفرضية فأكثر  

 .لممقارنات البعدية LSDإختبار _ 4

.باخ ألفامعادلة كركن_ 5  

._ كمعامؿ ارتباط بيرسكف6  
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 الفصل الرّابع 

                                                                                                      

 نتائج الّداسة

 

تمهيد 1.4  

تقّييم  "كىك ّدراسةإلييا الباحثة عف مكضكع ال ، التي تكصمتّدراسةلنتائج ال مف ىذا الفصؿ عرضان تض

ة أفراد العينة عمى أداة مف خالؿ استجاب" معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم

 كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. ،ّدراسةال

 :التالي مقياس الكزنيتـ اعتماد ال لّدراسةكحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة ا 

 متكسطات استجابة أفراد عينة الّدراسة(: درجة 1.4)جدكؿ

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقؿ 3.1 منخفضة

       1.45-3.1 متكسطة

 فأعمى 1.46  عالية

 :ّدراسةتائج أسئمة الن 4.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.4.2

 ؟ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم ما تقّييم
نحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات ثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاإللإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قامػػت الباح

معّممػػي المػػدارس المختمطػػة فػػي محافظػػة  تقّيػػيـ سػػتبانة التػػي تعبػػر عػػفعمػػى مجػػاالت اإل ّدراسػػةفػراد عينػػة الأ

 ( الكارد في الصفحة التالية:3.2، كما يبّينيا الجدكؿ رقـ)بيت لحـ ألداء مديرييـ
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معّممػػي المػػدارس  لمجػػاالت تقّيػػيـ ّدراسػػةريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الالمتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعيا (3.2)جػػدكؿ
 مديرييـالمختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء 

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.6 4.0 المدير مشرف مقيم في مدرسته 2
قامة العالقات اإلنسانّية 1  عالية 0.6 3.8 اإلهتمام بالبيئة المدرسّية وا 
 عالية 0.7 3.7 رعاية األنشطة المدرسّية 3

 عالية 0.6 3.9 الدرجة الكمية

ريػة السػتجابات أفػراد مػف الجػدكؿ السػابؽ الػذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعيايالحظ 

متكسػػػط أف ال معّممػػػي المػػدارس المختمطػػة فػػي محافظػػػة بيػػت لحػػـ ألداء مػػديرييـ عمػػى تقّيػػيـ ّدراسػػةعينػػة ال

معّممػي المػدارس المختمطػة  ( كىػذا يػدؿ عمػى أف تقّيػيـ0.4)( كانحػراؼ معيػارم1.7الحسابي لمدرجة الكمية)

جاء بدرجة عالية. كلقد حصؿ مجاؿ المدير مشرؼ مقيـ في مدرستو  في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ

قامػػػػة العالقػػػػات 2.0)ى أعمػػػػى متكسػػػػط حسػػػػابي كمقػػػػدارهعمػػػػ (، كيميػػػػو مجػػػػاؿ اإلىتمػػػػاـ بالبيئػػػػة المدرسػػػػّية كا 

 اءت جميع المجاالت بدرجة عالية.، كقد جيو مجاؿ رعاية األنشطة المدرسّيةاإلنسانّية، يم

عمػػى  ّدراسػػةريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الكقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعيا

قامة العالقات اإلنسانّية عف فقرات االستبانة التي تعبر  . مجاؿ اإلىتماـ بالبيئة المدرسّية كا 

 الصفحة التالية:( الكارد في 1.2كذلؾ مكّضح في الجدكؿ رقـ)
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لمجػاؿ اإلىتمػاـ بالبيئػة المدرسػّية  ّدراسػةرية السػتجابات أفػراد عينػة ال: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيا (1.2)جدكؿ
قامة العالقات اإلنسانّية  كا 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.7 4.1 الطمبةيبني جسكر األخّكة بيف جنسّي  20
 عالية 0.8 4.1 ُيقيـ عالقات طّيبة مع المجتمع المحّمي  18
 عالية 0.8 4.1 يكّفر عنصر األماف في المدرسة 10
 عالية 0.8 4.1 ييتـ بالجانب الّصحي لممقصؼ المدرسي  12
 عالية 0.9 4.1 ُيكّضح ألكلياء األمكر مشاكؿ الّطمبة بصراحة 19
 عالية 0.8 4.0 يكّفر ثقافة مدرسّية تتسـ بالتسامح  14
 عالية 0.7 3.9 ُيكّفر مستمزمات المدرسة بما ُيالئـ جنسّي الطمبة 1
 عالية 0.8 3.9 ُيتابع أمكر الصيانة الاّلزمة لممدرسة 2
 عالية 0.8 3.9 يتفّقد نظافة الغرؼ الصّفية 5
 عالية 0.8 3.9 الطمبةيتابع المرافؽ الّصحية الخاصة بجنسّي  3
 عالية 0.9 3.9 ييتـ بالجانب الجمالي لممدرسة 9
 عالية 0.8 3.8 يتفّقد متطمبات الغرؼ الصّفية 4

 عالية 0.9 3.8 يكّفر الّظركؼ التي تزيد مف اإلنتماء لمينة الّتعميـ  15
 عالية 1.0 3.8 ُيقّدر جيكد العامميف في المدرسة  16
 عالية 0.9 3.7 الطمبة عمى كيفّية التعامؿ مع حاالت الطكارئيحّث عمى تدريب  11
 عالية 0.9 3.7 ُيشرؾ العامميف في صناعة القرارات المدرسّية  17
 متوسطة 0.9 3.6 يكّفر كسائؿ تعميمّية تكنكلكجّية 6
 متوسطة 1.0 3.6 يكّفر تجييزات مختبر العمكـ 8
 متوسطة 1.0 3.4 تصنيؼ(يكّفر الخدمات الفّنية لممكتبة )فيرسة ،  7

 متوسطة 1.0 3.4 يعتمد مبدأ التّنكيع في جنسّي المعّمميف عند الّتكظيؼ 13
 عالية 0.6 3.8 الدرجة الكمية

السػتجابات أفػراد يالحظ مػف الجػدكؿ السػابؽ الػذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة 

قامة العالقات اإلنسانّية أف العمى مجاؿ اإلىتماـ بالبيئة  ّدراسةعينة ال درجة متكسط الحسابي لمالمدرسّية كا 

قامػػة العالقػػات ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 0.4)( كانحػػراؼ معيػػارم1.6الكميػػة) مجػػاؿ اإلىتمػػاـ بالبيئػػة المدرسػػّية كا 

 جاء بدرجة عالية. اإلنسانّية

ءت بدرجػة متكسػطة. كحصػمت الفقػرة ( فقرات جػا4( فقرة جاءت بدرجة عالية ك)16)أفّ تشير النتائج كما ك 

عالقػات طّيبػة ُيقيـ (، كيمييا فقرة "4.1)" عمى أعمى متكسط حسابييبني جسكر األخّكة بيف جنسّي الطمبة"

عتمد مبدأ التّنكيع في جنسّي المعّمميف عنػد يكحصمت الفقرة " (.4.1(" بمتكسط حسابيمع المجتمع المحّمي
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" )فيرسػة ، تصػنيؼ(يػكّفر الخػدمات الفّنيػة لممكتبة(، يمييػا الفقػرة "3.4)تكسط حسػابيعمى أقؿ م "الّتكظيؼ

 (.3.4)بمتكسط حسابي

كقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

  يكّضح ذلؾ:( 4.4، كالجدكؿ رقـ)مجاؿ المدير مشرؼ مقيـ في مدرستو فقرات االستبانة التي تعبر عف

المػدير مشػػرؼ مقػيـ فػػي لمجػػاؿ  ّدراسػةريػة السػػتجابات أفػراد عينػػة ال: المتكسػػطات الحسػابية كاالنحرافػػات المعيا (2.4)ؿجػدك 
 مدرستو

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.7 4.4 يتابع سجالت حضكر المعّمميف 3
 عالية 0.8 4.3 المعّمميفيبحث في أسباب غياب  5
 عالية 0.7 4.3 يتابع ُكراسات الّتحضير اليكمي لممعّمميف 6
 عالية 0.9 4.2 ُيكاظب عمى حضكر الطابكر الّصباحي 1

 عالية 0.7 4.2 يحّث المعّمميف عمى التنكيع في أساليب الّتدريس 11
 عالية 0.8 4.1 ُيتابع كشكفات تحصيؿ الطمبة 8

 عالية 0.7 4.1 المعمميف عمى اإلدارة الّصفيةيتابع قدرة  12
 عالية 0.9 4.1 ُيتابع سجالت حضكر الطمبة 2
 عالية 0.8 4.1 ُيشرؼ عمى سير اإلمتحانات المدرسّية  7

 عالية 0.7 4.0 ُيقّكـ األداء الميني لممعّمميف 10
 عالية 0.8 4.0 ُيقّدـ التغذية الّراجعة لممعمميف بعد كّؿ زيارة صفّية 13
 عالية 0.9 4.0 ُيناقش نتائج التحصيؿ األكاديمي لمطمبة مع أكلياء األمكر  9
 عالية 0.9 3.9 يبحث في أسباب غياب الطمبة 4

 عالية 1.1 3.9 يحّث المعّمميف عمى حضكر الّدكرات التدريبّية لتطكير مياراتيـ الكظيفّية 14
 عالية 0.8 3.9 لمؤىالتيـُيفّكض الّصالحيات لمعامميف ِكفقان  18
 عالية 0.9 3.9 ُيشّجع المعّمميف عمى تبادؿ الزيارات الصفية لتبادؿ الخبرات المينّية 16
 عالية 0.8 3.8 ُينّكع في أساليبو اإلشرافّية بما يّتفؽ مع اليدؼ 19
 عالية 0.8 3.8 ُيشرؾ المعمميف في كضع الخطط العالجّية لجكانب قصكرىـ الميني 17
 متوسطة 1.1 3.6 يحّث المعّمميف عمى إجراء البحكث التربكّية في مجاؿ تخّصصيـ 15

 عالية 0.6 4.0 الدرجة الكمية

ريػة السػتجابات أفػراد يالحظ مػف الجػدكؿ السػابؽ الػذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعيا

( 2.0درجػػػة الكميػػػة)الحسػػػابي لم متكسػػػطأف المجػػػاؿ المػػػدير مشػػػرؼ مقػػػيـ فػػػي مدرسػػػتو عمػػػى  ّدراسػػػةعينػػػة ال

 بدرجة عالية. جاء مجاؿ المدير مشرؼ مقيـ في مدرستو( كىذا يدؿ عمى أف 0.4)كانحراؼ معيارم



 
 

58 
 

ءت بدرجػة متكسػطة. كحصػمت الفقػرة ( فقرة جاءت بدرجة عاليػة كفقػرة كاحػدة جػا18)أفشير النتائج كما كت

ب يبحث في أسباب غيػا(، كيمييا فقرة "4.4)" عمى أعمى متكسط حسابي ميفيتابع سجالت حضكر المعمّ "

 يحّث المعّمميف عمػى إجػراء البحػكث التربكّيػة فػي مجػاؿ(. كحصمت الفقرة "4.3)" بمتكسط حسابيالمعّمميف

ُيشػػرؾ المعممػػيف فػػي كضػػع الخطػػط العالجّيػػة (، يمييػػا الفقػػرة "3.6)" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابتخّصصػػيـ

 (.3.8)"  بمتكسط حسابي الميني لجكانب قصكرىـ

عمػػى  ّدراسػػةريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الكقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعيا

 ( يكّضح ذلؾ:3.2، كالجدكؿ رقـ)مجاؿ رعاية األنشطة المدرسّية فقرات االستبانة التي تعبر عف

 مجاؿ رعاية األنشطة المدرسّيةل ّدراسةعينة ال ية الستجابات أفراد(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 3.4)جدكؿ

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.8 4.1 يحّث الطمبة عمى العمؿ بركح الفريؽ  6
 عالية 0.9 3.9 الجانب التعميمي عند التخطيط لألنشطة المدرسيةُيكّفؽ بيف الجانب الّترفييي ك  1
 عالية 0.8 3.9 األنشطة المدرسية بما يتناسب مع جنسّي الطمبةُينّكع في  5
 عالية 0.8 3.9 ُيطّكع األنشطة المدرسية لتحقيؽ كظائؼ تربكّية 9

 عالية 0.9 3.9 ُيقّدـ الحكافز لمطمبة المشاركيف في األنشطة المدرسية 16
 عالية 0.9 3.9 ّيشرؾ المعّمميف في الّتخطيط لألنشطة المدرسية 2

 عالية 0.8 3.8 ُيعالج مشاكؿ الطمبة الّسمككية مف خالؿ األنشطة المدرسية 10
 عالية 1.0 3.7 يتابع تقارير ُمشرفي األنشطة المدرسية مف أجؿ تطكيرىا 8
 عالية 0.9 3.7 ُيقّدـ التغذية الراجعة بعد تنفيذ كّؿ نشاط مدرسي 7

 عالية 1.0 3.7 لدل الطمبةُيكّظؼ الّرحالت المدرسية لتعزيز الّركح الكطنّية  12
 عالية 0.9 3.7 ُيشرؾ المجتمع المحمي في دعـ األنشطة المدرسية 17
 متوسطة 1.0 3.6 يتابع سجالت اإلذاعة المدرسية 14
 متوسطة 1.1 3.5 يحّث جنسّي الطمبة عمى المشاركة في الحركة الكشفّية 15
 متوسطة 1.0 3.5 ُيشرؾ الطمبة في اختيار األنشطة المدرسية 3

 متوسطة 1.1 3.5 ُينّمي الجانب الكجداني لمطمبة مف خالؿ األنشطة الفّنية 11
 متوسطة 1.0 3.5 ُيشرؾ المجتمع المحمي في اختيار األنشطة الاّلمنيجّية 4

 متوسطة 1.2 3.3 ُيكّظؼ المسرح المدرسي لتكعية الطمبة 13
 عالية 0.7 3.7 الدرجة الكمية
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فػراد ريػة السػتجابات أالسػابؽ الػذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعيايالحظ مػف الجػدكؿ 

( كانحػػراؼ 1.5درجػػة الكميػػة)متكسػػط الحسػػابي لمأف ال مجػػاؿ رعايػػة األنشػػطة المدرسػػّيةعمػػى  ّدراسػػةعينػػة ال

 جاء بدرجة عالية. مجاؿ رعاية األنشطة المدرسّية( كىذا يدؿ عمى أف 0.5)معيارم

الفقػرة ءت بدرجػة متكسػطة. كحصػمت ( فقرات جػا6جاءت بدرجة عالية، ك) ة( فقر 11)أفتشير النتائج كما 

ُيكفّػؽ بػيف الجانػب (، كيمييػا فقػرة "4.1)مػى أعمػى متكسػط حسػابييحّث الطمبة عمى العمؿ بركح الفريؽ" ع"

كحصػػػمت الفقػػػرة (. 3.9)" بمتكسػػػط حسػػػابيالجانػػػب التعميمػػػي عنػػػد التخطػػػيط لألنشػػػطة المدرسػػػيةالّترفييػػػي ك 

ُيشػػرؾ المجتمػػع (، يمييػػا الفقػػرة "3.3)" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي"ُيكظّػػؼ المسػػرح المدرسػػي لتكعيػػة الطمبػػة

 (.3.5)" بمتكسط حسابيالمحمي في اختيار األنشطة الاّلمنيجّية

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  4.4.2

حسب متغيرات  لحم ألداء مديريهم تقّييم معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيتهل يختمف 

مرحمة التعميمية الخاصة الجهة المشرفة عمى المدرسة، ال الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العممي،

 ؟بالمدرسة

 :تيةلسؤال تم تحويمه لمفرضيات اآلجابة عن هذا اولإل

 نتائج الفرضية األولى: 
تقّيريم  برين متوسرطات تقرديرات (α ≥ 0.05) "ال توجد فرروق ذات داللره إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة

 ."معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم يعزى لمتغير الجنس

فػي  ّدراسػةبية السػتجابة أفػراد عينػة الاختبػار "ت" كالمتكسػطات الحسػااسػتخداـ فحص الفرضػية األكلػى ب تـ

 . لمتغير الجنس يعزل ألداء مديرييـتقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ 

 ( الكارد في الصفحة التالية:4.2كذلؾ مكّضح في الجدكؿ رقـ)
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: نتائج اختبػار "ت" لمعينػات المسػتقمة السػتجابة أفػراد العينػة فػي تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػة  (4.4)جدكؿ
 حسب متغير الجنس بيت لحـ ألداء مديرييـ

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

اإلىتماـ بالبيئة المدرسّية 
قامة العالقات اإلنسانّية  كا 

 0.82 0.2 0.6 3.8 61 ذكر
 0.6 3.8 229 أنثى

المدير مشرؼ مقيـ في 
 مدرستو

 0.33 1.0 0.6 4.0 61 ذكر
 0.6 4.0 229 أنثى

 0.76 0.3 0.8 3.7 61 ذكر المدرسّيةرعاية األنشطة 
 0.7 3.7 229 أنثى

 0.88 0.1 0.6 3.9 61 ذكر الدرجة الكمية
 0.6 3.9 229 أنثى

كىي أكبر  (0.88(، كمستكل الداللة )0.3)أف قيمة "ت" لمدرجة الكميةيتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

أم أنو ال تكجد فركؽ في تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة  ،(α ≥ 0.05مف مستكل الداللة )

 ، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. تعزل لمتغير الجنس بيت لحـ ألداء مديرييـ

 نتائج الفرضية الثانية: 
تقّيريم برين متوسرطات تقرديرات  (α ≥ 0.05) توجد فرروق ذات داللره إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة "ال

 ."معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة

عمػى تقّيػيـ معّممػي  سػةّدراابية السػتجابة أفػراد عينػة الحسػاب المتكسػطات الحسػك تـ فحص الفرضػية الثانيػة 

 . يعزل لمتغير سنكات الخبرةالمدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ 

 :الكارد في الصفحة التالية( 5.2رقـ)كذلؾ مكّضح في الجدكؿ 
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تقّييـ معّممي المدارس المختمطػة فػي ل ّدراسةارية الستجابة أفراد عينة الالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي (:5.4)جدكؿ
 متغير سنكات الخبرة حسبمحافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال
اإلىتماـ بالبيئة المدرسّية 

قامة العالقات  كا 
 اإلنسانّية

 0.6 3.8 69 سنكات 5أقؿ مف 
 0.6 3.8 110 سنكات 10-5مف 

 0.6 3.9 111  سنكات  10أكثر مف 
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 0.7 4.2 69 سنكات 5أقؿ مف 

 0.6 4.0 110 سنكات 10-5مف 
 0.6 4.0 111  سنكات  10أكثر مف 

 0.7 3.8 69 سنكات 5أقؿ مف  رعاية األنشطة المدرسّية
 0.7 3.7 110 سنكات 10-5مف 

 0.7 3.7 111  سنكات  10أكثر مف  
 0.6 3.9 69 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 0.6 3.8 110 سنكات 10-5مف 
 0.6 3.8 111  سنكات  10أكثر مف  

في تقّييـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػة بيػت لحػـ ة كجكد فركؽ ظاىر  السابؽيالحظ مف الجدكؿ 

، كلمعرفػػػة داللػػة الفػػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػايف األحػػػادم يعػػزل لمتغيػػػر سػػنكات الخبػػرة ألداء مػػديرييـ

(One Way ANOVA) ( فيما يأتي4.4رقـ) كما يظير في الجدكؿ: 

فظػة فػي تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محا: نتائج اختبار تحميػؿ التبػايف األحػادم السػتجابة أفػراد العينػة (6.4)جدكؿ
 متغير سنكات الخبرةحسب بيت لحـ ألداء مديرييـ 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اإلىتماـ بالبيئة 
قامة  المدرسّية كا 

 العالقات اإلنسانّية

 0.4 0.2 2 0.3 بيف المجمكعات
 

0.64 
 0.4 287 111.0 داخؿ المجمكعات 

 289 111.0 المجمكع 
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 2.2 0.8 2 1.6 بيف المجمكعات

 
0.11 

 0.4 287 108.5 داخؿ المجمكعات 
 289 110.1 المجمكع 

رعاية األنشطة 
 المدرسّية

 0.4 0.2 2 0.4 بيف المجمكعات
 

0.67 
 0.5 287 144.5 داخؿ المجمكعات 

 289 144.9 المجمكع 
 0.7 0.3 2 0.5 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.48 

 0.3 287 97.9 داخؿ المجمكعات 
 289 98.4 المجمكع 
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 ≤ α( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.48)( كمستكل الداللة0.7حظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)يال 

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ 0.05

 ألداء مديرييـ يعزل لمتغير سنكات الخبرة، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 نتائج الفرضية الثالثة: 
تقّيريم برين متوسرطات تقرديرات  (α ≥ 0.05) توجد فرروق ذات داللره إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة "ال

 ."معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم يعزى لمتغير المؤهل العممي

عمػى تقّيػيـ معّممػػي  ّدراسػةابية السػتجابة أفػراد عينػػة الحسػػاب المتكسػطات الحسػب تػـ فحػص الفرضػية الثالثػة

، كذلػؾ مكّضػح فػي مػديرييـ يعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػيالمدارس المختمطة فػي محافظػة بيػت لحػـ ألداء 

  :فيما يأتي (7.2الجدكؿ رقـ)

تقّييـ معّممي المدارس المختمطػة فػي ل ّدراسةارية الستجابة أفراد عينة الالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي (:7.4)جدكؿ
 متغير المؤىؿ العمميحسب فظة بيت لحـ ألداء مديرييـ محا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العممي المجال
اإلىتماـ بالبيئة المدرسّية 
قامة العالقات اإلنسانّية  كا 

 0.8 3.5 14 أقؿ مف بكالكريكس
 0.6 3.8 219 بكالكريكس

 0.6 3.9 57 أعمى مف بكالكريكس
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 0.8 3.9 14 أقؿ مف بكالكريكس

 0.6 4.0 219 بكالكريكس
 0.5 4.0 57 أعمى مف بكالكريكس

 0.9 3.6 14 أقؿ مف بكالكريكس رعاية األنشطة المدرسّية
 0.7 3.7 219 بكالكريكس

 0.8 3.7 57 أعمى مف بكالكريكس
 0.8 3.7 14 أقؿ مف بكالكريكس الدرجة الكمية

 0.6 3.9 219 بكالكريكس
 0.6 3.9 57 أعمى مف بكالكريكس

في تقّييـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػة بيػت لحػـ  ةكجكد فركؽ ظاىر السابؽ يالحظ مف الجدكؿ 

، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم يعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ألداء مػػديرييـ

(One Way ANOVA) ةالتالي ( الكارد في الصفحة4..1رقـ) كما يظير في الجدكؿ: 
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فظػة في تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محا: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة (30.4)جدكؿ

 متغير المؤىؿ العمميحسب بيت لحـ ألداء مديرييـ 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

اإلىتماـ بالبيئة 
قامة  المدرسّية كا 

 العالقات اإلنسانّية

 2.7 1.0 2 2.0 بيف المجمكعات
 

0.07 
 0.4 287 109.0 داخؿ المجمكعات 

 289 111.0 المجمكع 
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 0.3 0.1 2 0.2 بيف المجمكعات

 
0.75 

 0.4 287 110.0 داخؿ المجمكعات 
 289 110.0 المجمكع 

رعاية األنشطة 
 المدرسّية

 0.4 0.2 2 0.4 بيف المجمكعات
 

0.68 
 0.5 287 144.5 داخؿ المجمكعات 

 289 144.9 المجمكع 
 1.0 0.3 2 0.6 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.39 

 0.3 287 97.7 داخؿ المجمكعات 
 289 98.4 المجمكع 

 ≤ αكىي أكبر مف مستكل الداللة )(0.39)الداللةكمستكل (1.0قيمة ؼ لمدرجة الكمية)حظ أف يال 

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ 0.05

 ألداء مديرييـ يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
تقّيريم  برين متوسرطات تقرديرات (α ≥ 0.05) توجد فرروق ذات داللره إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرةال "

معّممرري المرردارس المختمطررة فرري محافظررة بيررت لحررم ألداء مررديريهم يعررزى لمتغيررر الجهررة المشرررفة عمررى 

 ."المدرسة

فػي  ّدراسػةابية السػتجابة أفػراد عينػة الاختبػار "ت" كالمتكسػطات الحسػ اسػتخداـفحص الفرضػية الرابعػة ب تـ

متغيػػر الجيػة المشػػرفة عمػػى حسػب  تقّيػيـ معّممػػي المػدارس المختمطػػة فػي محافظػػة بيػػت لحػـ ألداء مػػديرييـ

   .المدرسة

 :الكارد في الصفحة التالية( 33.2رقـ)كذلؾ مكّضح في الجدكؿ 
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لمعينات المستقمة السػتجابة أفػراد العينػة فػي تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػة (: نتائج اختبار "ت" 33.4)جدكؿ
 حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسة بيت لحـ ألداء مديرييـ

الجهة المشرفة  المجال
 عمى المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

المدرسّية اإلىتماـ بالبيئة 
قامة العالقات اإلنسانّية  كا 

 0.00 5.3 0.6 4.0 148 خاصة
 0.6 3.6 142 حككمية

المدير مشرؼ مقيـ في 
 مدرستو

 0.00 5.6 0.6 4.2 148 خاصة
 0.6 3.8 142 حككمية

 0.00 4.5 0.6 3.9 148 خاصة رعاية األنشطة المدرسّية
 0.7 3.5 142 حككمية

 0.00 5.7 0.5 4.0 148 خاصة الدرجة الكمية
 0.6 3.7 142 حككمية

(، أم أنو تكجد 0.00)(، كمستكل الداللة3.5أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية)يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

تعزل لمتغير الجية  فركؽ في تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ

، ككذلؾ لممجاالت. ككانت الفركؽ لصالح المدارس الخاصة، كبذلؾ تـ رفض المشرفة عمى المدرسة

 الفرضية الرابعة. 

 نتائج الفرضية الخامسة: 
تقّيريم  برين متوسرطات تقرديرات (α ≥ 0.05) توجد فرروق ذات داللره إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة "ال

معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم يعزى لمتغير المرحمة التعميمية الخاّصة 

 ."بالمدرسة

عمػػى تقّيػػيـ  ّدراسػػةبية السػػتجابة أفػػراد عينػػة التػػـ فحػػص الفرضػػية الخامسػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػا

مػديرييـ يعػػزل لمتغيػر المرحمػة التعميميػة الخاّصػػة معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػػة بيػت لحػـ ألداء 

 .بالمدرسة

 :الكارد في الصفحة التالية( 33.2رقـ)كذلؾ مكّضح في الجدكؿ 
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تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة ل ّدراسػةاريػة السػتجابة أفػراد عينػة الالمتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعي (:33.4)جدكؿ
 متغير المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة حسببيت لحـ ألداء مديرييـ في محافظة 
المرحمة التعميمية الخاّصة  المجال

 بالمدرسة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

اإلىتماـ بالبيئة المدرسّية 
قامة العالقات اإلنسانّية  كا 

 0.7 3.8 125 أساسي دنيا
 0.6 3.8 92 أساسي عميا

 0.5 4.0 73 ثانكم
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 0.7 4.0 125 أساسي دنيا
 0.6 4.0 92 أساسي عميا

 0.5 4.1 73 ثانكم
 0.7 3.7 125 أساسي دنيا رعاية األنشطة المدرسّية

 0.7 3.7 92 أساسي عميا
 0.6 3.8 73 ثانكم

 0.6 3.8 125 أساسي دنيا الدرجة الكمية
 0.6 3.9 92 أساسي عميا

 0.5 4.0 73 ثانكم

في تقّييـ معّممػي المػدارس المختمطػة فػي محافظػة بيػت لحػـ  ةكجكد فركؽ ظاىر  السابؽيالحظ مف الجدكؿ 

ـ اسػتخداـ تحميػؿ ، كلمعرفة داللة الفركؽ تيعزل لمتغير المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة ألداء مديرييـ

 ة:التالي( الكارد في الصفحة 13.4رقـ) كما يظير في الجدكؿ (One Way ANOVA)التبايف األحادم
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فػي محافظػة في تقّيػيـ معّممػي المػدارس المختمطػة : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة (31.4)جدكؿ
 متغير المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة حسب بيت لحـ ألداء مديرييـ

مجموع  التباينمصدر  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اإلىتماـ بالبيئة 
قامة  المدرسّية كا 

 العالقات اإلنسانّية

 3.5 1.3 2 2.6 بيف المجمكعات
 

0.03 
 0.4 287 108.3 داخؿ المجمكعات 

 289 111.0 المجمكع 
المدير مشرؼ مقيـ في 

 مدرستو
 1.0 0.4 2 0.8 بيف المجمكعات

 
0.37 

 0.4 287 109.4 داخؿ المجمكعات 
 289 110.1 المجمكع 

رعاية األنشطة 
 المدرسّية

 1.3 0.7 2 1.3 بيف المجمكعات
 

0.26 
 0.5 287 143.5 داخؿ المجمكعات 

 289 144.9 المجمكع 
 2.2 0.7 2 1.5 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.11 

 0.3 287 96.9 داخؿ المجمكعات 
 289 98.4 المجمكع 

 ≤ α( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.11)( كمستكل الداللة2.2حظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)يال 

( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ 0.05

ـّ قبكؿ الفرضية الخامسة.حمة التعميمية الخاّصة بالمدرسةمديرييـ يعزل لمتغير المر ألداء   ، كبذلؾ ت
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 الفصل الخامس

                                                                                                      

والّتوصيات مناقشة نتائج الّدراسة  

 

لي ِكفقان ألسئمتيا كفرضّياتيا، ، كذلؾ عمى الترتيب كالتكاكتفسيرىا فصؿ مناقشة نتائج الّدراسةالتضّمف ىذا 
.بناءن عمى النتائج مت إلييا الّدراسةعرضان لمتكصيات التي تكصّ  كمف ثـّ   

:قشة النتائج المتعمقة بسؤال الّدراسة األّولمنا 1.5  

؟بيت لحـ ألداء مديرييـفي محافظة ما تقييـ معممي المدارس المختمطة   

 عمى ّدراسةنة النحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابية كاإل أظيرت نتائج حساب
تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ أف  مجاالت اإلستبانة التي تعّبر عف

( كىذا يدؿ عمى أف تقّييـ معّممي 0.6)معيارمالؼ نحراإل( كا3.9متكسط الحسابي لمدرجة الكمية)ال
ة المينّية يدّؿ عمى الكفاء، كما ةجاء بدرجة عالي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ

دراكيـفي محافظة بيت لحـ المدارس المختمطة التي يتمّتع بيا مديرك ، الّسميـ لدكرىـ اإلدارم التربكم ، كا 
، كقد ُيعزل ذلؾ أيضان إلى اىتماـ التي تضّمنتيا مجاالت الّدراسة تنفيذ المياـ المككمة إلييـكاجتيادىـ في 

كتحقيؽ مدارس قادريف عمى قيادة المسيرة التربكية كالتعميمية  مديرم كزارة التربية كالتعميـ بإعداد كتأىيؿ
    كدراسة أبك سمرة  (2010)مع دراسة العمرات تائج ىذه الّدراسةكقد اتفقت ن .أىدافيا المنشكدة

.Thorns   (2002)مع نتائج دراسة كقد تعارضت ( ،2012)كأبك كرش

ّف حصػػكؿ كانحػػراؼ  (..4)ى أعمػػى متكسػػط حسػػابي كمقػػدارهمجػػاؿ المػػدير مشػػرؼ مقػػيـ فػػي مدرسػػتو عمػػ كا 

التي ، لدليؿ عمى قناعة مديرم المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ بأىمّية تمؾ الَميمة (0.6)معيارم

كعػػييـ لتفاصػػيميا كقػػدرتيـ عمػػى تأديتيػػا  ، كمػػا يػػدّؿ ذلػػؾ عمػػىاىـ القيػػاـ بيػػا أك الّنيابػػة عػػنيـال ُيمكػػف لسػػك 
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كفقػػػرة كاحػػػدة جػػػاءت بدرجػػػة  ( فقػػػرة جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة18)أفّ حيػػػث أشػػػارت النتػػػائج ، بالشػػػكؿ الصػػػحيح

، كيمييػا فقػرة (4.4)حسػابي" عمى أعمى متكسػط ميفيتابع سجالت حضكر المعمّ كحصمت الفقرة "، متكسطة

بالمعّمـ كمتابعتو  مّما يدّؿ عمى اىتماـ المديريف (4.3)" بمتكسط حسابياب المعّمميفيبحث في أسباب غي"

يحّث المعّممػيف عمػى إجػراء البحػكث التربكّيػة الفقرة " كؿحصأّما . اس العممّية التربكية كالتعميميةباعتباره أس

ألىميػة تمػؾ  لدليؿ عمى عدـ إدراؾ بعػض المػديريف (3.6)حسابي" عمى أقؿ متكسط ـفي مجاؿ تخّصصي

 . ككػذلؾر أدائيػـ الػكظيفي كتحسػيف مخرجاتػوالبحكث في تحقيؽ التنميػة المينيػة كالعمميػة لممعممػيف كتطػكي

متكسػط ال التػي حصػمت عمػى" العالجّيػة لجكانػب قصػكرىـ المينػي ُيشرؾ المعمميف في كضع الخططالفقرة "

لعالجّيػػة ألىمّيػػة إشػػراؾ المعمػػـ فػػي اقتػػراح الخطػػة ا عػػدـ تنّبػػو بعػػض المػػديريفاّؿ عمػػى الػػدّ  (3.8)حسػػابيال

يجػػاد الحمػػكؿ كعػػدـ منحػػو ال، المناسػػبة لقصػػكره المينػػي الالزمػػة لتطػػكيره بمػػا يتناسػػب مػػع فرصػػة لمتفكيػػر كا 

افعّيتػو كانتمائػو كانخفػاض د، بعيػدان عػف تحقيػؽ ذاتػو، كبالتػالي شػعكره بتمقّػي األكامػر كتنفيػذىا راتو كميكلػوقد

 لمينة التعميـ، أك قد يككف السبب في ذلؾ أّف المعّمـ ال يريد اإلعتراؼ بجكانب قصكره الميني. 

قامػػة العالقػػات اإلنسػػانّية مجػػاؿ اإلىتمػػاـ بالبيئػػة المدرسػػيّ كيميػػو  حسػػابي لمدرجػػة سػػط متك  الحاصػػؿ عمػػىة كا 

بػػذلؾ  مّمػػا يػػدّؿ عمػى اىتمػػاـ المػػديريفأيضػان الػذم جػػاء بدرجػػة عاليػػة ( ك 0.4)معيػػارم ( كانحػػراؼ1.6الكميػة)

، حيػث تعتقػد الباحثػة بضػركرة عػدـ الفصػؿ بػيف مرتكزات نجاح العممية التعميمية المجاؿ الذم يعّد مف أىـ

قامػػة العالقػات اإلنسػػانية بػػيف أفػػراد ا ، إذ إّف لمجتمػع المدرسػػي الػػداخمي كالخػػارجيالبيئػة المدرسػػّية المادّيػػة كا 

تكّمػالف بعضػيما ك  كتؤثر كؿ منيمػا عمػى األخػرل قكيةالمكارد المادية كالبشرية لممدرسة ترتبطاف بعالقات 

( 4( فقرة جاءت بدرجة عاليػة ك)16)أفّ  النتائج حيث أشارت، قيؽ األىداؼ التربكية كالتعميميةمف أجؿ تح

الطمبة" عمػى أعمػى متكسػط  بيف جنسيّ  يبني جسكر األخّكةءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "فقرات جا

المدارس المختمطة عمى تحّمؿ مسػؤكلية التكجيػو السػميـ لمعالقػات  مّما يدؿ عمى قدرة مديرم (4.1)حسابي

دراكيػـ ألىميػة تمػؾ العالقػات ك  التي تربط الطمبػة فيمػا بيػنيـ خطػكرة أثرىػا عمػى مجريػات العمميػة التربكيػة كا 
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" عالقػػات طّيبػػة مػػع المجتمػػع المحمّػػيُيقػػيـ ، كيمييػػا فقػػرة "كالتعميميػػة كخاّصػػة فػػي داخػػؿ المػػدارس المختمطػػة 

ألىميػػػة تمػػػؾ العالقػػػات باعتبارىػػػا ضػػػركرة ُممحػػػة  كالػػػذم يػػػدؿ عمػػػى إدراؾ المػػػديريف (4.1)بمتكسػػػط حسػػػابي

فػي جنسػّي تمػد مبػدأ التّنكيػع يع. كحصػمت الفقػرة "التربكية كالتعميميػةكذات أثر كبير عمى مخرجات العممية 

كقػػد يعػػكد ذلػػؾ لغيػػاب دكر المػػدير فػػي اختيػػار  (3.4)" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابيالمعّممػػيف عنػػد الّتكظيػػؼ

يكّفر الخدمات ، يمييا الفقرة "خصكصان في المدارس الحككميةـ امتالكو الّصالحّية لتكظيفيـ ك المعّمميف كعد

تمػػؾ ب بعػػض المػػديريف ى عػػدـ إىتمػػاـالػػداؿ عمػػ (3.4)حسػػابي" بمتكسػػط الفّنيػػة لممكتبػػة )فيرسػػة ، تصػػنيؼ(

، كتعكيد الطمبة عمى بذؿ الجيد في سبيؿ الحصػكؿ في دعـ البحث العمميكغفمتيـ عف أىمّيتيا الخدمات 

نتاج المعرفة كالبعد عف ا  .لتمقيف القاتؿ لإلبتكار كاإلبداععمى المعمكمات كا 

نحػػػػراؼ إل( كا1.5المتكسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة) جػػػػاءحيػػػػث  مجػػػػاؿ رعايػػػػة األنشػػػػطة المدرسػػػػّيةكيميػػػػو 

، كقػػد ُيعػػزل ذلػػػؾ جػػاء بدرجػػػة عاليػػة مجػػػاؿ رعايػػة األنشػػطة المدرسػػّية( كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 0.5)معيػػارمال

تحقيػػؽ دعػػـ العمميػػة التربكيػػة كالتعميميػػة كأىميتيػػا فػػي المػػدارس لػػدكر األنشػػطة المدرسػػّية فػػي  إلدراؾ مػديرم

  . مخرجاتيماأىدافيما كتحسيف 

بحيػػػث  ،ءت بدرجػػػة متكسػػػطة( فقػػػرات جػػػا6جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، ك)ة ( فقػػػر 11)أفّ النتػػػائج  تر اشػػػكأكمػػػا 

مّمػػا يػػدؿ عمػػى  (4.1)" عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابيّث الطمبػػة عمػػى العمػػؿ بػػركح الفريػػؽيحػػحصػػمت الفقػػرة "

لمكظيفػػة اإلجتماعيػػة لتمػػؾ األنشػػطة كالتػػي مػػف شػػأنيا مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى إقامػػة العالقػػات  المػػديريف إدراؾ

الجانػػب ُيكفّػػؽ بػػيف الجانػػب الّترفييػػي ك ، كيمييػػا فقػػرة "مػػع أفػػراد الجماعػػة كاإلنػػدماج معيػػـاإلنسػػانية الطيبػػة 

فػػي تنظػػيـ  يػػدؿ عمػػى حكمػػة المػػديريف (4.0)" بمتكسػػط حسػػابيألنشػػطة المدرسػػيةالتعميمػػي عنػػد التخطػػيط ل

األنشطة المدرسية كقدرتيـ عمػى المكاءمػة بػيف الجػانبيف الترفييػي كالتعميمػي عنػد اختيارىػا لتحقيػؽ التكامػؿ 

كّظؼ المسرح المدرسػي لتكعيػة يُ حصمت الفقرة "في حيف . كتشجيع الطمبة عمى المشاركة فييافي كظائفيا 

بالكظيفػة التربكيػة  م يدؿ عمػى ضػعؼ اىتمػاـ بعػض المػديريفكالذ (3.3)عمى أقؿ متكسط حسابي "الطمبة
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كتحقيػػػؽ الخاصػػػة بالمسػػػرح المدرسػػػي كعػػػدـ تفعيمػػػو بالقػػػدر الكػػػافي لتحقيػػػؽ الكثيػػػر مػػػف األىػػػداؼ السػػػمككية 

التػػي " ُيشػرؾ المجتمػع المحمػػي فػي اختيػار األنشػػطة الاّلمنيجّيػةالفقػػرة " ككػذلؾ، الػكعي الكقػائي لػػدل الطمبػة

لحػّؽ المجتمػع المحمػي فػي  الذم يػدؿ عمػى تجاىػؿ بعػض المػديريف (3.5)حسابيالمتكسط حصمت عمى ال

 .كعييـ ألىمية إشراكو في اختيارىااختيار األنشطة الالمنيجية التي سيشارؾ بيا أبنائيـ كعدـ 

حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة نتػػائج كيتّضػػح مّمػػا سػػبؽ أّف 

معّممػػي المػػدارس المختمطػػة فػػي محافظػػة بيػػت لحػػـ  تقّيػػيـ الدراسػػة عمػػى مجػػاالت االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف

ر المينػػي لػػدييـ فػػي بعػػػض ، مػػػع كجػػكد بعػػض القصػػك قػػد جػػاءت بدرجػػة عاليػػة بشػػكؿ عػػاـ ألداء مػػديرييـ

 .(3030)مع نتائج دراسة العمرات تتفؽ نتائج ىذه الّدراسة ، بحيثالجزئّيات

 :الثاني ائج المتعمقة بسؤال الّدراسةالنتمناقشة  2.5
حسب متغيرات الجنس،  تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـىؿ يختمؼ 

 ؟مرحمة التعميمية الخاصة بالمدرسةالجية المشرفة عمى المدرسة، ال سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي،

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.5
بػيف متكسػطات  (α ≥ 0.05إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة) ةال تكجد فركؽ ذات داللالتي نّصت عمى أّنو 

 .تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ يعزل لمتغير الجنس تقديرات

المختمطة في محافظة  معّممي المدارس تقّييـ بيف متكسطات تقديرات د فركؽال تكجكأظيرت النتائج أّنو 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.  ،تعزل لمتغير الجنس بيت لحـ ألداء مديرييـ

لذات الّظركؼ كقد ُيعزل ذلؾ إلى خضكع معممي كمعممات المدارس المختمطة في محافظة بيت لحـ 

، التعميمية التي يعممكف فيياية في البيئة المدرس، باإلضافة إلى التشابو نية كاألنظمة كالقكانيف التربكيةالمي

، كبذلؾ فقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج في كمياـ مدير المدرسة المختمطةإدراكيـ لمّدكر الكظي كتقارب
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كدراسة شفيؽ ( 3030)ف تعارضت مع نتائج دراسة أبك عمي، في حي(3033)دراسة أبك سمرة كأبك كرش

 .( أيضان 3033)

   :يةتائج الفرضية الثانمناقشة ن 4.4.2

بػيف متكسػطات  (α ≥ 0.05إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة) ةتكجد فركؽ ذات دالل الالتي نّصت عمى أّنو 

 .عزل لمتغير سنكات الخبرةتي محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ تقّييـ معّممي المدارس المختمطة ف تقديرات

تقّييـ معّممي المدارس المختمطة  تقديراتبيف متكسطات ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان كأظيرت النتائج أّنو 

 كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية.  ير سنكات الخبرة،في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ يعزل لمتغ

، مف خالؿ دراستيـ التي يتمّتع بيا المعممكف الجدد كقد يعكد ذلؾ لمميارات العممية الحديثة كالمتطّكرة
، ما ُيكافئ الخبرة المينية الكاسعة التي بيـ مف الدراية كالخبرة المينّيةالتي ُتكسالجامعية كالدكرات التدريبية 

ع ىذه النتيجة م تتفق، كبذلؾ اطكيمة يكتسبيا المعممكف القدامى خالؿ ممارستيـ لمينة التعميـ  لسنكات
مع نتائج ، بينما تعارضت (2012)ككذلؾ مع دراسة شفيؽ (2012)نتائج دراسة أبك سمرة كأبك كرش

    (.2010)(، كدراسة العمرات2013أبك حامد )دراسة 

:مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.5  

بػيف متكسػطات  (α ≥ 0.05إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة) ةتكجد فركؽ ذات دالل الالتي نّصت عمى أّنو 

عػػػزل لمتغيػػػر المؤىػػػؿ تي محافظػػػة بيػػػت لحػػػـ ألداء مػػػديرييـ تقّيػػػيـ معّممػػػي المػػػدارس المختمطػػػة فػػػ تقػػػديرات

 .العممي

تقّييـ معّممي المدارس المختمطة بيف متكسطات تقديرات ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان كأظيرت النتائج أّنو 

 .ر المؤىؿ العممي، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثةعزل لمتغيتي محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ ف

، كف عمػى اخػتالؼ مػؤىالتيـ العممّيػةالتي يخضع ليػا المعممػإلى التشابو في ظركؼ العمؿ كقد يعزل ذلؾ 

، كبالتالي لذات القكانيف كاألنظمة التربكية، ككذلؾ خضكعيـ البيئة المدرسية المختمطة ذاتيا باإلضافة إلى
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دراسػة  ، كقد اتفقت ىػذه النتيجػة مػع نتػائجألداء مديرييـ فإّف اختالؼ المؤىؿ العممي لـ يؤّثر عمى تقّييميـ

 . (3030)العمراتت مع نتائج دراسة ، بينما تعارض(3033)أبك سمرة كأبك كرش

   مناقشة نتائج الفرضية الرّابعة : 4.2.5

بػيف متكسػطات  (α ≥ 0.05إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة) ةتكجد فركؽ ذات داللال التي نّصت عمى أّنو 

عزل لمتغير الجية المشػرفة تي محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ تقّييـ معّممي المدارس المختمطة ف تقديرات

 .عمى المدرسة

تقّييـ معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت  بيف متكسطات تقديراتتكجد فركؽ كأظيرت النتائج أّنو 

 لح المدارس الخاصة،ككانت الفركؽ لصا، تعزل لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة لحـ ألداء مديرييـ

 مكر لمستكل األداء الميني لممديريفقد يعكد ذلؾ لمتابعة أكلياء األ، ك الفرضية الرابعة كبذلؾ تـ رفض

ِتبعان لمتكاليؼ المادية الباىظة التي كنكعّية البيئة المدرسية كمناخيا التعميمي كاإلجتماعي كالمعمميف 

   .ئيـيتحّممكنيا في سبيؿ الحصكؿ عمى مستكل تعميمي ممّيز ألبنا

.(2013)نتائج دراسة أبك حامدج دراسة كبذلؾ فقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائ  

مناقشة نتائج الفرضية الخامسة : 5.2.5  

بػيف متكسػطات ( α ≥ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة) ةتكجد فركؽ ذات دالل الالتي نّصت عمى أّنو 

عػػػزل لمتغيػػػر المرحمػػػة تي محافظػػػة بيػػػت لحػػػـ ألداء مػػػديرييـ تقّيػػػيـ معّممػػػي المػػػدارس المختمطػػػة فػػػ تقػػػديرات

 .التعميمية الخاّصة بالمدرسة

تقّييـ معّممي المدارس  بيف متكسطات تقديراتو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان أنّ حيث أظيرت النتائج 
كبذلؾ  المختمطة في محافظة بيت لحـ ألداء مديرييـ يعزل لمتغير المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة،

ـّ قبكؿ الفرضية الخامسة.  ت
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لتشابو األنظمة كالقكانيف التربكية الرئيسية، كالمتطمبات األساسية لممسيرة التعميمية كالبيئة كقد يعكد ذلؾ 
      .عمى اختالؼ المرحمة التعميمية المدرسية،

.(3..2مع نتائج دراسة القكاسمي )كبذلؾ فقد اتفقت   
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التوصيات : 3.5  

:لّدراسة، تكصي الباحثة بمايأتيإلييا ا تالنتائج التي تكّصم بناءن عمى  

لمياميـ  الحككمّيةأداء مديرم المدارس المختمطة في متابعة  كزارة التربية كالتعميـ _ إستمرار1
جات المسيرة التربكية مستكل أدائيـ الميني كتطكير مخر  عمكّ ممحافظة عمى ، لالمككمة إلييـ

   .المتكامؿ، الّسميـ، الشامؿ ، إنطالقان مف حّؽ المكاطف في التعّمـكالتعميمية

كسابيـ اإلستمرار في _ 2 الميارات الاّلزمة عقد دكرات تدريبّية لتأىيؿ مديرم المدارس المختمطة كا 
طالعيـ عمى المستجدات التربكية كالتعميمية ، اؼ فّف إدارتيا مف جميع الّنكاحيالحتر  . كالقكانيف اإلداريةكا   

 جتمع المحمي فيإشراؾ الم بضركرة ، _ تكعية ذكم الّسمطة كالمسؤكلية لمديرم المدارس المختمطة3
، لما لذلؾ مف أىمية في إشراكو أيضان في تحّمؿ مسؤكلّية طة المدرسّية الالمنيجّية لمطمبةاختيار األنش
  . تمؾ األنشطة كدعـ تنفيذىا تحقيؽ أىداؼ

في بناء  كعدـ تجاىؿ دكرىا التربكم كالتعميمي ،ّية_ المزيد مف اىتماـ مديرم المدارس باألنشطة المدرس4
 ضركرة تفعيؿ المسرح المدرسيك التّنّبو ل تحقيؽ ذاتيـ،ت الطمبة كتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ ك شخصّيا

ة عمى ، لكاّفة المشاكؿ السمككّية كاإلجتماعّية الخاصة بالطمبالعالجيكاستغاللو لخمؽ الكعي الكقائي ك 
. اختالؼ مراحميـ التعميمّية  

حكث التربكّية في مجاؿ المدارس المختمطة لضركرة حّث المعمميف عمى القياـ بالب _ تنبيو مديرم5
الترقيات ، كتقديـ الحكافز ك بالغة في تطكيرىـ العممي كالمينيتمؾ البحكث مف أىمّية ، لما لتخّصصاتيـ

.اإلبداعلتشجعييـ عمى التقّدـ ك   

المراد  ، كالتنكيع في مجاالت المياـيـ أداء مديرم المدارس المختمطةإجراء دراسات مستقبمّية حكؿ تقيّ  _6
  . افظات الكطف )فمسطيف(أخرل مف مح ، كفي محافظاتتقّييميا بأساليب مختمفة
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 المالحق

                                                                                               

 

لإلستبانة )قبؿ الّتحكيـ(  الصكرة األكلّية: (1ممحق رقم)  

 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 

 تحّية طّيبة وبعد ،

، وذلك محافظة بيت لحم ألداء مديريهم " بدراسة ميدانّية عنوانها " تقّييم معّممي المدارس المختمطة في تقوم الباحثة
 استكمااًل لمتطّمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوّية من جامعة القدس.

، ( فقرة موّزعة عمى ثالثة مجاالت55، حيث تكّونت من )سابقاً  اليهالُمشار إ ّدراسةملمت ببناء إستبانة كأداة اوقد ق
.  ام مدير المدرسة المراد تقّييمهاتمّثل مه  

 ، باّطالعكم عمى فقرات اإلستبانة، لمّتحّقق منوعميق خبرتكم في الميدان التربويرجو اإلستفادة من عظيم عممكم تو 
سب مع المجاالت الثالثة ألجمه بما يتنا، والّتأّكد من مدى مالءمتها لقياس ما ُوضعت سالمتها الّمغوّية وصدق محتواها

ضافةبالحكم الّنهائي عمى كّل منها  وال ها، وتزويدالمحّددة شأنها تحقيق أغراض  ، التي منّتعديالت الاّلزمة من حذف وا 
.اونجاحه ّدراسةال  

.هادعمكم لشاكرًة لكم ُحسن تعاونكم و   

 

رالتقديمع خالص اإلحترام و   

اتالباحثة : فاطمة عويس   
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ة ل : معمومات عاّمة عن المعّمم/الجزء األوّ   

 

_ الجنس :  1  

ذكر             أنثى   

 

_ سنوات الخبرة :2  

  سنوات  10أكثر من          سنوات              10إلى  5من        سنوات            5أقل من 

 

_ المؤّهل العممي :3  

أعمى من بكالوريوس                       بكالوريوس                    أقل من بكالوريوس          

 

_ الجهة المشرفة عمى المدرسة :4  

ةالحكومي  الخاصة          

 

_ المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة :5  

ويثان        أساسي دنيا                 أساسي عميا                
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 الجزء الثّاني :

منخفضة 
جداً    

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

 فقرات اإلستبانة

قامة العالقات اإلنسانّية .  المجال األّول : اإلهتمام بالبيئة المدرسّية وا 

_ يكّفر مستمزمات المدرسة بما ُيالئـ جنسي الطمبة    1       

_ يتابع أمكر الّصيانة الاّلزمة لممدرسة  2       

_ يتابع المرافؽ الّصحية الخاصة بجنسّي الطمبة  3       

_ يتفّقد متطمبات الغرؼ الصفّية كنظافتيا  4       

_ يكّفر أجيزة حاسكب ككسائؿ تعميمية تكنكلكجّية   5       

_ يكّفر الخدمات الفنية لممكتبة )فيرسة ، تصنيؼ(  6       

_ يكّفر تجييزات مختبر العمـك  7       

_ ييتـ بالجانب الجمالي لممبنى المدرسي كساحاتو  8       

_ يسعى لتكفير عنصر األماف في المبنى المدرسي 9       

_ يحّث عمى تدريب الطمبة عمى كيفّية التعامؿ مع حاالت الطكارئ في 10     
 المدرسة كالزلزاؿ كالحريؽ  

_ يعتمد مبدأ الّتنكيع في جنسّي المعمميف عند التكظيؼ  11       

_ يكّفر ثقافة مدرسية تتسـ بالتسامح كاإلحتراـ  12       

_ يكّفر الظركؼ التي تزيد مف اإلنتماء لمينة التعميـ  13       

نجازاتيـ  14      _ يقّدر جيكد العامميف كا   

_ ُيشرؾ العامميف في صناعة القرارات المدرسية   15       

_ ُيقيـ عالقات طّيبة مع المجتمع المحمي  16       
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_ يكّضح ألكلياء األمكر مشاكؿ الّطمبة بصراحة كصدؽ  17       

_ يبني جسكر اأُلخّكة كالصداقة بيف جنسّي الطالب 18       

_ ييتـ بالجانب الّصحي لممقصؼ المدرسي  19       

 المجال الثاني : المدير مشرف ُمقيم في مدرسته 

_ ُيكاظب عمى حضكر الطابكر الصباحي   20        

_ ُيتابع سجاّلت الحضكر كالغياب الخاصة بالطمبة كالمعمميف 21       

_ يبحث في أسباب ِغياب الطمبة كالمعمميف    22        

_ ُيتابع ُكّراسات الّتحضير اليكمي لممعمميف   23        

_ يعمؿ عمى تطكيع المنياج لخدمة جنسّي الطمبة  24        

_ ُيشرؼ عمى سير اإلمتحانات المدرسية  25        

_ ُيتابع كشكفات تحصيؿ الطمبة  26        

_ ُيناقش نتائج الّتحصؿ األكاديمي لمطمبة مع أكلياء أمكرىـ 27        

ـ أداء المعمميف الميني  28       _ ُيقكِّ  

_ يتابع قدرة المعمميف عمى اإلدارة الصّفية   29        

_ يقّدـ الّتغذية الّراجعة لممعّمميف بعد كؿ زيارة صفية   30        

_ يحّث المعمميف عمى حضكر الّدكرات التدريبّية لتطكير مياراتيـ 31      
 الكظيفّية  

_ يحّث المعّمميف عمى إجراء البحكث التربكّية في مجاؿ تخّصصيـ  32        

_ ُيشّجع المعمميف عمى تبادؿ الّزيارات الصفّية لتبادؿ الخبرات المينّية 33      
  

_ ُيشرؾ المعمميف في كضع الخطط العالجية لجكانب قصكرىـ الميني 34      
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_ ُيفّكض العامميف ِكفقان لمؤىالتيـ  35        

_ ُيتابع مشكالت كحاجات جنسّي الطالب  36        

_ ُينّكع في أساليبو اإلشرافّية بما يتفؽ مع اليدؼ  37        

 المجال الثالث : رعاية األنشطة المدرسّية 

_ ُيكّفؽ بيف الجانب الّترفييي كالجانب الّتعميمي عند التخطيط لألنشطة 38      
 المدرسية  

_ ُيشرؾ المعمميف في الّتخطيط لألنشطة المدرسية كتكزيع مسؤكلّيات 39      
 اإلشراؼ عمى كّؿ منيا  

_ ُيشرؾ الّطمبة في اختيار األنشطة   40        

_ ُيشرؾ المجتمع المحّمي في اختيار األنشطة المدرسية  41       

_ ُينّكع في األنشطة المدرسية بما يتناسب مع جنسّي الطمبة 42        

_ يحّث الّطمبة كالمعمميف عمى العمؿ بركح الفريؽ  43        

_ ُيتابع تقارير ُمشرفي األنشطة المدرسّية مف أجؿ تطكيرىا 44        

_ ُيقّدـ التغذية الّراجعة بعد تنفيذ كّؿ نشاط مدرسي  45        

_ يطّكع األنشطة المدرسّية لتحقيؽ كظائؼ تربكّية   46        

_ ُيعالج مشاكؿ الطمبة الّسمككّية مف خالؿ األنشطة المدرسّية   47        

_ ينّمي الجانب الكجداني لمطمبة مف خالؿ األنشطة الفنّية كالمكسيقّية 48       
  

_ ُيكّظؼ الّرحالت المدرسّية لتعزيز الركح الكطنّية لمطمبة   49        

_ ُيكّظؼ المسرح المدرسي لتكعية الّطمبة  50        
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_ ُيساعد الطالب عمى تحقيؽ ذاتيـ مف خالؿ األنشطة المدرسّية التي 51      
 تناسب ميكليـ  

_ يقّدـ الحكافز لمطمبة المشاركيف في األنشطة المدرسّية  52        

_ يحّث جنسّي الطمبة عمى المشاركة في الحركة الكشفية  53        

_ يتابع فقرات اإلذاعة المدرسّية كسّجالتيا  54        

_ ُيشرؾ المجتمع المحمي في تمكيؿ األنشطة المدرسّية  55        
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الصكرة الّنيائّية لإلستبانة )بعد الّتحكيـ(: (2ممحق رقم)  

 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 

 جامعة القدس

 كمّية الدراسات العميا

التربوّيةبرنامج اإلدارة   

 

 أخي المعّمم ، أختي المعّممة 

،تحية طيبة وبعد  

، وذلك " تقوم الباحثة بدراسة ميدانية بعنوان " تقّييم معّممي المدارس المختمطة في محافظة بيت لحم ألداء مديريهم
.  اإلدارة التربوية من جامعة القدساستكمااًل لمتطّمبات الحصول عمى درجة الماجستير في   

ّدمونها ، ِعممًا بأّن المعمومات التي ستقاإلستبانة بأمانة وموضوعّية، بما يتناسب مع وجهة نظركم عبئةالتكّرم بت لذا أرجو
.لبحث العممي فقط، وسُتسخدم ألغراض اسوف ُتعامل بسرّية تاّمة  

  شاكرة لكم ُحسن تعاونكم

ةالباحث  

اتفاطمة عويس  
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/ ةالجزء األّول : معمومات عامة عن المعّمم   

بجانب اإلجابة التي تنطبق عميك   X أرجو وضع إشارة    

_ الجنس :  1  

ذكر               أنثى   

 

_ سنوات الخبرة :2  

  سنوات  10أكثر من سنوات                       10إلى  5سنوات                       من  5أقل من 

 

_ المؤّهل العممي :3  

بكالوريوس                                  أعمى من بكالوريوس              أقل من بكالوريوس         

 

_ الجهة المشرفة عمى المدرسة :4  

الحكومية  الخاصة          

 

_ المرحمة التعميمية الخاّصة بالمدرسة :5  

 أساسي دنيا                      أساسي عميا                      ثانوي
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منهامجاالت اإلستبانة وفقرات كّل ء الثّاني : الجز   

   فيما يأتي مجموعة من األداءات التي يؤّديها مدير المدرسة، أرجو التكّرم بتحديد درجة تمّكنه من هذا األداء بوضع  
أمام الفقرة وأسفل الدرجة التي تناسب حالة مدير مدرستك.   X 

منخفضة 
 جداً 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

 الّرقم فقرات اإلستبانة

قامة العالقات اإلنسانّية  المجال األّول : اإلهتمام بالبيئة المدرسّية وا 

 1 ُيكّفر مستمزمات المدرسة بما ُيالئـ جنسّي الطمبة     

 2 ُيتابع أمكر الصيانة الاّلزمة لممدرسة     

 3 يتابع المرافؽ الّصحية الخاصة بجنسّي الطمبة     

 4 يتفّقد متطمبات الغرؼ الصّفية     

 5 يتفّقد نظافة الغرؼ الصّفية     

 6 يكّفر كسائؿ تعميمّية تكنكلكجّية     

 7 يكّفر الخدمات الفّنية لممكتبة )فيرسة ، تصنيؼ(     

 8 يكّفر تجييزات مختبر العمـك     

 9 ييتـ بالجانب الجمالي لممدرسة     

في المدرسةيكّفر عنصر األماف        10 

 11 يحّث عمى تدريب الطمبة عمى كيفّية التعامؿ مع حاالت الطكارئ     

ييتـ بالجانب الّصحي لممقصؼ المدرسي        12 

 13 يعتمد مبدأ الّتنكيع في جنسّي المعّمميف عند الّتكظيؼ     

 14 يكّفر ثقافة مدرسّية تتسـ بالتسامح      
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 15 يكّفر الّظركؼ التي تزيد مف اإلنتماء لمينة الّتعميـ       

 16 ُيقّدر جيكد العامميف في المدرسة       

 17 ُيشرؾ العامميف في صناعة القرارات المدرسّية       

 18 ُيقيـ عالقات طّيبة مع المجتمع المحّمي       

 19 ُيكّضح ألكلياء األمكر مشاكؿ الّطمبة بصراحة     

 20 يبني جسكر األخّكة بيف جنسّي الطمبة     

 المجال الثّاني : المدير مشرف مقيم في مدرسته

 21 ُيكاظب عمى حضكر الطابكر الّصباحي     

 22 ُيتابع سجالت حضكر الطمبة     

 23 يتابع سجالت حضكر المعّمميف     

 24 يبحث في أسباب غياب الطمبة     

غياب المعّمميفيبحث في أسباب        25 

 26 يتابع ُكراسات الّتحضير اليكمي لممعّمميف     

 27 ُيشرؼ عمى سير اإلمتحانات المدرسّية      

 28 ُيتابع كشكفات تحصيؿ الطمبة     

 29 ُيناقش نتائج التحصيؿ األكاديمي لمطمبة مع أكلياء األمكر      

 30 ُيقّكـ األداء الميني لممعّمميف     

 31 يحّث المعّمميف عمى التنكيع في أساليب الّتدريس     

 32 يتابع قدرة المعمميف عمى اإلدارة الّصفية     

 33 ُيقّدـ التغذية الّراجعة لممعمميف بعد كّؿ زيارة صفّية     
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يحّث المعّمميف عمى حضكر الّدكرات التدريبّية لتطكير مياراتيـ      
 الكظيفّية

34 

المعّمميف عمى إجراء البحكث التربكّية في مجاؿ تخّصصيـيحّث        35 

ُيشّجع المعّمميف عمى تبادؿ الزيارات الصفية لتبادؿ الخبرات      
 المينّية

36 

ُيشرؾ المعمميف في كضع الخطط العالجّية لجكانب قصكرىـ      
 الميني

37 

 38 ُيفّكض الّصالحيات لمعامميف ِكفقان لمؤىالتيـ     

 39 ُينّكع في أساليبو اإلشرافّية بما يّتفؽ مع اليدؼ     

 المجال الثّالث : رعاية األنشطة المدرسّية

الجانب التعميمي عند التخطيط ُيكّفؽ بيف الجانب الّترفييي ك      
 لألنشطة المدرسية

40 

 41 ّيشرؾ المعّمميف في الّتخطيط لألنشطة المدرسية     

اختيار األنشطة المدرسيةُيشرؾ الطمبة في        42 

 43 ُيشرؾ المجتمع المحمي في اختيار األنشطة الاّلمنيجّية     

 44 ُينّكع في األنشطة المدرسية بما يتناسب مع جنسّي الطمبة     

 45 يحّث الطمبة عمى العمؿ بركح الفريؽ      

 46 ُيقّدـ التغذية الراجعة بعد تنفيذ كّؿ نشاط مدرسي     

 47 يتابع تقارير ُمشرفي األنشطة المدرسية مف أجؿ تطكيرىا     

 48 ُيطّكع األنشطة المدرسية لتحقيؽ كظائؼ تربكّية     

 49 ُيعالج مشاكؿ الطمبة الّسمككية مف خالؿ األنشطة المدرسية     

 50 ُينّمي الجانب الكجداني لمطمبة مف خالؿ األنشطة الفّنية     
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 مع خالص اإلحترام و التقدير لتعاونكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الّرحالت المدرسية لتعزيز الّركح الكطنّية لدل الطمبةُيكّظؼ        51 

 52 ُيكّظؼ المسرح المدرسي لتكعية الطمبة     

 53 يتابع سجالت اإلذاعة المدرسية     

 54 يحّث جنسّي الطمبة عمى المشاركة في الحركة الكشفّية     

 55 ُيقّدـ الحكافز لمطمبة المشاركيف في األنشطة المدرسية     

 56 ُيشرؾ المجتمع المحمي في دعـ األنشطة المدرسية     
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لجنة تحكيـ اإلستبانة : (3ممحق رقم)  

 

 تكّونت لجنة تحكيم اإلستبانة من عشرة أعضاء من الهيئة التدريسّية في جامعة القدس وهم :

الُمحّكمإسم  الرتبة العممّية  الّرقم 

 1 د. إبراهيم صميبي أستاذ مساعد

 2 د. أحمد خواجا أستاذ مساعد

 3 د. أشرف أبو خيران أستاذ مساعد

 4 د. بسام بنات أستاذ مشارك

 5 أ.د. عفيف زيدان بروفيسور

 6 د. عمر أبو الحمص أستاذ مشارك

 7 أ. فؤاد الكردي أستاذ

 8 د. محسن عدس أستاذ مساعد

مساعدأستاذ   9 د. نبيل عبد الهادي 

 10 د. ياسر زبيدات أستاذ مشارك
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)اإلستبانة(   تسييؿ ميّمة تكزيع أداة الّدراسة: (4)ممحق رقم  
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تسييؿ ميّمة تطبيؽ الّدراسة: (5)ممحق رقم  
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 الفهارس

                                                                                                      

 

:فهرس الجداول  

 

 الرقم عنوان الجدول الصفحة
 50 يرسكف لمصفكفة ارتباط فقرات الّدراسةنتائج معامؿ ارتباط ب   1.3 
 51  2.3 نتائج معامؿ الثبات لمجاالت الّدراسة 
 53 ع أفراد العينة حسب متغيرات الّدراسةتكزي   3.3 
 54 استجابة أفراد عينة الّدراسة درجة متكسطات   1.4 
 55  تالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمجاال 

  الّدراسة
2.4 

 56 العينة لمجاؿ ستجابات أفراد المتكسطات الحسابية ك اإلنحرافات المعيارية ال 
األكؿ الّدراسة  

3.4 

 57 ستجابات أفراد العينة لمجاؿ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ال 
الثاني الّدراسة  

4.4 

 58 ستجابات أفراد العينة لمجاؿ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ال 
الثالث الّدراسة  

5.4 

 60 حسب  مستقمة الستجابة أفراد عينة الّدراسةنتائج اختبارات ت لمعينات ال 
 متغير الجنس 

6.4 

 61  عيارية الستجابة أفراد عينة الّدراسةالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات الم 
 حسب متغير سنكات الخبرة

7.4 

 61 نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة حسب متغير  
 سنكات الخبرة 

8.4 

 62  عيارية الستجابة أفراد عينة الّدراسةالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات الم 
 حسب متغير المؤىؿ العممي

9.4 
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 63 نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة حسب متغير  
 المؤىؿ العممي

10.4 

 64 حسب متغير  مستقمة الستجابة أفراد عينة الّدراسةنتائج اختبار ت لمعينات ال 
 الجية المشرفة عمى المدرسة

11.4 

 65 المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حسب  
 متغير المرحمة التعميمية الخاصة بالمدرسة

12.4 

 66 نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة حسب متغير  
بالمدرسةالمرحمة التعميمية الخاصة   

13.4 
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:فهرس المالحق  

 

 ممحق رقم عنوان الممحق الصفحة

 1 الصكرة األكلية لإلستبانة )قبؿ التحكيـ( 84

 90  2 الصكرة النيائية لإلستبانة )بعد التحكيـ( 

 96  3 لجنة تحكيـ اإلستبانة 

 97 )اإلستبانة( تسييؿ ميّمة تكزيع أداة الّدراسة   4 

 98 ميّمة تطبيؽ الّدراسةتسييؿ    5 
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:فهرس المحتويات  

 

 الرقم الموضوع الصفحة
  إقرار أ
  شكر وعرفان ب
  الممخص بالمغة العربية ج
  الممخص بالمغة اإلنجميزية ق

اوأهميته : مشكمة الّدراسةالفصل األول  
 1.1 المقدمة 1
 5  2.1 مشكمة الّدراسة 
 5  3.1 أسئمة الّدراسة 
 6  4.1 فرضيات الّدراسة 
 6 اؼ الّدراسةدأى   5.1 
 7  6.1 أىمية الّدراسة 
 7  7.1 حدكد الّدراسة 
 8.1 مصطمحات الّدراسة 8

: اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني   
 1.2 اإلطار النظرم 10
 1.1.2 مفيـك اإلدارة المدرسية 10
 2.1.2 الكصؼ الكظيفي لمدير المدرسة 11
3.1.2  مياـ مدير المدرسة 11  
قامة العالقات اإلنسانيةاال 14 ىتماـ بالبيئة المدرسية كا   1.3.1.2 
2.3.1.2  المدير مشرؼ مقيـ في مدرستو 18  
3.3.1.2  رعاية األنشطة المدرسية 21  
4.1.2  مفيكـ تقّييـ األداء اإلدارم التربكم 25  
 26 1.4.1.2  معاّيير تقّييـ أداء مديرم المدارس    
 27 2.4.1.2  أىمية تقّييـ أداء مديرم المدارس   

 5.1.2 تقّييـ أداء مديرم المدارس في فمسطيف 28
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 29 6.1.2  التعميـ المختمط   
 1.6.1.2 مشكالت التعميـ المختمط 29
 2.6.1.2 التعميـ المختمط في فمسطيف 31
 32  2.2 الدراسات السابقة 
 32  1.2.2 الدراسات العربية 
 39  2.2.2 الدراسات األجنبية 
 43  3.2 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

: الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث  
 46  1.3 منيج الّدراسة 
 46 الّدراسة مجتمع   2.3 
 46  3.3 عينة الّدراسة 
 47 الّدراسة أداة   4.3 
 47  5.3 كصؼ األداة 
 47  6.3 صدؽ األداة 
 50  7.3 ثبات األداة 
 51  8.3 إجراءات تطبيؽ الّدراسة 
 51  9.3 متغيرات الّدراسة 
 53  10.3 المعالجة اإلحصائية 

: نتائج الّدراسةالفصل الرابع  
 54  1.4 تمييد 
لّدراسةنتائج أسئمة ا  54    2.4 
 54  1.2.4 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 
 59  2.2.4 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

والتوصيات : مناقشة نتائج الّدراسةالخامسلفصل ا  
 67 األكؿ قشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الّدراسةمنا   1.5 
 70 الثاني قشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الّدراسةمنا   2.5 
 70  1.2.5 مناقشة نتائج الفرضية األكلى 
 71  2.2.5 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 
 71 الثالثةمناقشة نتائج الفرضية    3.2.5 
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 72  4.2.5 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  
 72  5.2.5 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 
 74  3.5 التكصيات 

 المراجع
 75   قائمة المراجع العربية 
 81   قائمة المراجع األجنبية 
 84   المالحؽ 

 الفهارس
 99   فيرس الجداكؿ 
 101   فيرس المالحؽ 
 102 المحتكياتفيرس     
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